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Αγαπητοί γονείς, 
Σας αποστέλλουµε το µενού της σίτισης για τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο. Σας υπενθυµίζουµε 
ότι η πληρωµή γίνεται την πρώτη βδοµάδα κάθε µήνα.  
 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι σε περίπτωση που θέλετε το παιδί σας να µεταφέρει το φαγητό που 
του περισσεύει στο σπίτι, θα πρέπει να έχει µαζί του ξεχωριστή τσάντα και σκεύος µεταφοράς φαγητού, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς που προβλέπονται από τη νοµοθεσία. 
  

10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 
Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή 
Πέννες µε κιµά και 
σάλτσα ντοµάτας 
Σαλάτα, γιαούρτι 
Τρίµα ,Φρούτο 

Ψάρι λεµονάτο µε 
πατάτες και καρότα στο 
φούρνο, σαλάτα, ψωµί, 
φρούτο 

Μπιφτέκι χοιρινό µε 
πουργούρι, σαλάτα, 
ψωµί, Γιαούρτι  
Φρούτο 

Κεφτέδάκια 
κοτόπουλο, 
πουργούρι, ,γιαούρτι, 
σαλάτα, ψωµί, Φρούτο 

Φακές µε ρύζι  
σαλάτα, ψωµί,  
ελιές 
Χυµός Πορτοκάλι 

17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 
Κριθαράκι µε 
κοτόπουλο, τρίµα, 
Σαλάτα, γιαούρτι, 
Φρούτο 

Μπιζέλι µε Πατάτες, 
καρότο, γιαούρτι, 
σαλάτα, ψωµί, Φρούτο 

Ρολό χοιρινό, πατάτα 
πουρέ, γιαούρτι, 
σαλάτα, ψωµί, χυµός 

Κοτόπουλο σχάρας,µε 
πατάτες φούρνου, 
σαλάτα, ψωµί, 
Γιαούρτι, Φρούτο  

Λουβί µε τόνο  
σαλάτα, ελιές 
ψωµί,  
Γλυκό  

24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 

Μακαρόνια του 
φούρνου, σαλάτα, 
γιαούρτι 
Φρούτο 

Χοιρινό ρόστο µε 
σάλτσα µανιταριών , 
Ρύζι, σαλάτα, φρούτο 

Μπιζέλι µε χοιρινό  
Πατάτες, καρότο, 
γιαούρτι, σαλάτα,  
Φρούτο 

Ψάρι πανέ  στο 
φούρνο, πατάτες, 
σαλάτα, Φρούτο 

Φασόλια βραστά µε  
Πατάτες, σέλινο, 
καρότο, σαλάτα,                                                                 
τόνο, φρούτο 

1/10 ΑΡΓΙΑ  2/10 3/10 4/10 5/10 
 Μπιφτέκι χοιρινό µε 

πουργούρι, σαλάτα, 
ψωµί, Γιαούρτι  
Φρούτο 

Φασολάκι µε 
Πατάτες, καρότο, 
γιαούρτι, σαλάτα, 
ψωµί, Φρούτο 

Σουβλάκι κοτόπουλο  
πουργούρι, σαλάτα, 
πίττα, Γιαούρτι 
Φρούτο 

Φακές µε ρύζι  
σαλάτα, ψωµί,  
ελιές 
Χυµός Πορτοκάλι 

8/10 9/10 10/10 11/10  12/10 
Μακαρόνια χωριάτικα 
κοτόπουλο. Σαλάτα  
Τρίµα, γιαούρτι, 
Φρούτο 

Χοιρινό λεµονάτο 
Πατάτες, καρότο,  
σαλάτα, ψωµί, χυµός  

Ψάρι, ρύζι µε χόρτα 
βραστά, σαλάτα, 
ψωµί, Φρούτο 

Μπιφέκι κοτόπουλο, 
πουργούρι, γιαούρτι 
Σαλάτα, φρούτο 

Λουβί µε τόνο  
σαλάτα, ελιές 
ψωµί,  
Γλυκό 

15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 

Παστίτσιο 
Γιαούρτι, σαλάτα  
Φρούτο  

Μπιζέλι µε πατάτες, 
καρότο, γιαούρτι, 
σαλάτα, ψωµί, Φρούτο.  

Σουβλάκι κοτόπουλο  
πουργούρι, σαλάτα, 
πίττα, Γιαούρτι, 
Φρούτο  

Σουβλάκι χοιρινό  
πατάτες φούρνου, 
σαλάτα, πίττα, 
Γιαούρτι ,Φρούτο 

Φασόλια κόκκινα µε 
Πατάτες, σέλινο, 
καρότο, σαλάτα, 
τόνο, ψωµί, Φρούτο 

22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 
Ραβιόλες µε 
κοτόπουλο, Σαλάτα, 
Τρίµα, γιαούρτι, 
Φρούτο 

Ψάρι στο φούρνο, ρύζι 
µε λαχανικά, σαλάτα, 
ψωµί, Χυµός πορτοκάλι 

Κεφτεδάκια 
κοτόπουλο µε 
ντοµάτα, ρύζι, 
γιαούρτι, σαλάτα, 
ψωµί, φρούτο 

Κοτόπουλο σχάρας,µε 
πατάτες φούρνου, 
σαλάτα, ψωµί, 
Γιαούρτι, Φρούτο 

Φακές µε ρύζι  
σαλάτα, ψωµί,  ελιές,  
Χυµό πορτοκάλι 

29/10 30/10 31/10   
Μακαρόνια µε σάλτσα 
ντοµάτα  
Σαλάτα, Τρίµα, 
γιαούρτι, Φρούτο 

Κοτόπουλο πανέ  στο 
φούρνο, πατάτες, 
σαλάτα, ψωµί, φρούτο 

Μπιζέλι µε Πατάτες, 
καρότο, γιαούρτι, 
σαλάτα, ψωµί, 
Φρούτο 
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Από το Σχολείο 
10.09.2018 
 
  
  


