
ორშაბათი (1) 

საუზმე: რძიანი წიწიბურას ფაფა, კარაქიანი პური ჯემით;    ჩაი;                                                12:00 ხილი            

სადილი: „ბორშჩი“ ქადა; 

სამხარი:  საქონლის ხორცის ღვეზელი,  კომპოტი; 

 
 
სამშაბათი (1) 
 
საუზმე:  რძიანი შვრიის ფაფა,  პური და ყველი;  ჩაი;                                                                      12:00 ხილი           

სადილი:   ჩიხირთმა ქათმის ხორცით; ხილის პეროგი; 

სამხარი: ხაჭო-არაჟანი პურით;  

 
ოთხშაბათი (1)  
საუზმე: რძიანი  ბრინჯის  ფაფა, კარაქიანი პური ჯემით;  ჩაი ლიმნით;                                     12:00 ხილი 

სადილი:  ბოსტნეულის კრემ-სუპი  (ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო),  კექსი „ზებრა“; 

სამხარი:  კატლეტი და წიწიბურა ,  კომპოტი;    

 

ხუთშაბათი (1)  

საუზმე:  რძიანი მანანის ფაფა; კარაქიანი პური ჯემით;   ჩაი;                                                      12:00 ხილი 

სადილი: წვნიანი „კლიოცკი“,   სტაფილოს კექსი; 

სამხარი: თევზი  (ორაგული) და პიურე; კომპოტი 

 

პარასკევი (1) 

საუზმე:  მაკარონი ყველით  და კაკაო;                                                                                                12:00 ხილი 

სადილი: მაწვნის  წვნიანი ბრინჯით,  ფუნთუშა; 

სამხარი: ლობიანი და ჩაი; 

 

 

 

 

 



ორშაბათი (2) 

საუზმე:  რძიანი ვერმიშელის  ფაფა, კარაქიანი პური ჯემით;   ჩაი;                                   12:00 ხილი 

სადილი:  ბოსტნეულის წვნიანი, ქადა; 

სამხარი: ქათმის კოტლეტი, ბრინჯის გარნირი, კომპოტი; 

 

სამშაბათი (2) 

საუზმე:    რძიანი შვრიის ფაფა,  კარაქიანი პური ჯემით;  ჩაი;                                                                                    
12:00 ხილი 

სადილი:  გუფთა, გოგრის ნამცხვარი; 
 
სამხარი: ხაჭო-არაჟანი პურით;  
 

 

 

ოთხშაბათი (2) 

საუზმე: რძიანი  წიწიბურას  ფაფა, კარაქიანი პური ჯემით, ჩაი;                                                  12:00 ხილი 

სადილი: „ბორშჩი“, ხილის პეროგი;  

სამხარი:,  კოტლეტი და  რძიანი პიურე,  ჩაი; 

 

ხუთშაბათი (2) 

საუზმე:  ყიყლიყო და კაკაო;                                                                                                             12:00 ხილი 

სადილი: ბრინჯის წვნიანი ბოსტნეულით ,  მაფინი; 

სამხარი : თევზი (ორაგული); წიწიბურა; კომპოტი; 

 

პარასკევი (2) 

საუზმე:  რძიანი ბრინჯის ფაფა,   კარაქიანი პური ჯემით და ჩაი;                                            12:00 ხილი 

სადილი:  ლობიო ,  ორცხობილა; 

სამხარი:  ხაჭაპური და კომპოტი; 

 

 

 



 

ორშაბათი (3) 

საუზმე:  რძიანი შვრიის ფაფა; კარაქიანი პური ჯემით;  ჩაი;                                                                                       

12:00 ხილი 

სადილი:  წვნიანი “კლიოცკი“, ქადა; 

სამხარი: საქონლის ხორცის ღვეზელი;   კომპოტი;  

 
 
სამშაბათი (3) 
 
საუზმე:  რძიანი  ბრინჯის ფაფა; კარაქიანი პური ჯემით,  ჩაი;                                         12:00 ხილი                       

სადილი:  გუფთა, ვერმიშელი; 

სამხარი:  ხაჭო-არაჟანი პურით;  კომპოტი; 

 

 
ოთხშაბათი (3)  
საუზმე:  რძიანი მანანის ფაფა, კარაქიანი პური ჯემით; ჩაი;                                               12:00 ხილი 

სადილი:  მაწვნის წვნიანი;  მაფინი;   

სამხარი:  კოტლეტი და პიურე, კომპოტი 

 

ხუთშაბათი (3)  

საუზმე:  ყველიანი ყიყლიყო და კაკაო;                                                                                     12:00 ხილი 

სადილი: ვერმიშელის წვნიანი, ვაფლი; 

სამხარი: თევზი (ორაგული); წიწიბურა; ჩაი 

 

პარასკევი (3) 

საუზმე:  რძიანი  წიწიბურას ფაფა,  კარაქიანი პური ჯემით, ჩაი;                                        12:00 ხილი 

სადილი: ქათმის ხორცის  ბულიონი ;  ქადა; 

სამხარი:  გურული ღვეზელი და ჩაი; 

 

 


