
 

  Обід в кафе Krümel («Крихта») 

 
 

Ціни: 

Для дорослих 4,50 Euro 

Для дiтей 2,50 Euro 

Для пенсiонерiв, 
для пiдлiткiв до 
18 рокiв 

3,50 Euro 

 
 

Наш «спільний обідній стіл» 
підтримується лотереєю з 
поштовим кодом та 
пожертвами. Рахунок для 
допомоги: 
 
 

Spendenkonto 
Sparkasse Gera-Greiz 
IBAN 
DE73830500000000001198 
BIC   HELADEF1GER 
 
 
Контакти: 
SOS-Kinderdorf Thüringen 
Café Krümel 
Kornmarkt 8, 07545 Gera 
Telefon 0365/835585430 
janet.koch@sos-kinderdorf.de 
www.sos-kd-thüringen.de 

 

 з понеділка по п'ятницю: 

з 11:45 до 12:30 та з 12:40 до 13:20 
понеділок, 
17.04.2023 
 

Перша страва: Суп з солодкої картоплі 
та яблук 
Сирники з ванільним соусом1,2,3,7 

вівторок,  
18.04.2023 

Ньоккі з маслом дикого часнику і 
тертим сиром, 
Фруктовий салат 1,2, 

 
середа,  
19.04.2023 
 

Турецький суп з сочевиці з паприкою, 
з турецьким хлібом і сирковою  
масою 1,2,7 

 
У «дні супу» у нас є друга порція! 

четвер,  
20.04.2023 
 

Кокосово-куряче каррі з рисом, 
Газована вода з соком  1,2,7 

п'ятниця, 
21.04.2023 

Оселедець, маринований по-
домашньому, з картоплею, 
фрукти 2,10,b,d 

Алергени та добавки, які потребують маркування, можна знайти на 
дошці оголошень у нашому кафе „Krümel“. 
 
Чекаємо на вашу реєстрацію напередодні. Ми раді запропонувати 
вегетаріанську альтернативу за запитом. 

Разом смакує краще! 



 

  Обід в кафе Krümel («Крихта») 

 
 

Ціни*: 

Для дорослих 4,50 Euro 

Для дiтей 2,50 Euro 

Для пенсiонерiв, 
для пiдлiткiв до 
18 рокiв 

3,50 Euro 

 
 

Наш «спільний обідній стіл» 
підтримується лотереєю з 
поштовим кодом та 
пожертвами. Рахунок для 
допомоги: 
 
 
 

Spendenkonto 
Sparkasse Gera-Greiz 
IBAN 
DE73830500000000001198 
BIC   HELADEF1GER 
 
Контакти: 
SOS-Kinderdorf Thüringen 
Café Krümel 
Kornmarkt 8, 07545 Gera 
Telefon 0365/835585430 
janet.koch@sos-kinderdorf.de 
www.sos-kd-thüringen.de 

 з понеділка по п'ятницю: 

з 11:45 до 12:30 та з 12:40 до 13:20 
 
понеділок, 
24.04.2023 
 

Локшина в соусі з шинкою та кольрабі, 
фруктовий салат 1,2,7,b,c,d 

вівторок,  
25.04.2023 
 

Сиркова маса з редискою до картоплі з 
кунжутом, 
фрукти  2,11 

середа, 
26.04.2023 
 

Суп-піца з фаршем, 
з чіабаттою та йогуртом 1,2,7,b,d 
 
У «дні супу» у нас є друга порція 

четвер,  
27.04.2023 

Яйця в петрушковому соусі з 
картоплею, 
салат 1,2,3,7 

п'ятниця, 
28.04.2023 
 

Риба, в хрусткій паніровці, в томатно-
кроповому соусі з полбою, 
Газована вода з соком 1,2,3,7,10 

 
 
Алергени та добавки, які потребують маркування, можна знайти на 
дошці оголошень у нашому кафе „Krümel“. 
 
Чекаємо на вашу реєстрацію напередодні. Ми раді запропонувати 
вегетаріанську альтернативу за запитом. 

 
 
 
 
 

 

Разом смакує краще! 



 

  Обід в кафе Krümel («Крихта») 

 
 

Ціни: 

Для дорослих 4,50 Euro 

Для дiтей 2,50 Euro 

Для пенсiонерiв, 
для пiдлiткiв до 
18 рокiв 

3,50 Euro 

 
 

Наш «спільний обідній стіл» 
підтримується лотереєю з 
поштовим кодом та 
пожертвами. Рахунок для 
допомоги: 
 
 

Spendenkonto 
Sparkasse Gera-Greiz 
IBAN 
DE73830500000000001198 
BIC   HELADEF1GER 
 
Контакти 
 
SOS-Kinderdorf Thüringen 
Café Krümel 
Kornmarkt 8, 07545 Gera 
Telefon 0365/835585430 
janet.koch@sos-kinderdorf.de 
www.sos-kd-thüringen.de 

 

 з понеділка по п'ятницю: 

з 11:45 до 12:30 та з 12:40 до 13:20 
понеділок, 
01.05.2023 
 

зачинено 
 

вівторок,  
02.05.2023 

Локшина з кабачково-горіховим 
соусом, 
фруктовий салат 1,2,6,7 

середа,  
03.05.2023 

Суп із шпинатом та фаршем, 
хліб і йогурт 1,2,7 

 
У «дні супу» у нас є друга порція!    

четвер,  
04.05.2023 

 Середземноморська сковорідка з 
рисом та брокколі в соусі з сиром фета, 
фрукти 1,2,7 

п'ятниця, 
06.05.2023 
 

Риба, в кунжутній паніровці, з медово-
гірчичним соусом і картоплею, 
салат 1,2,3,710,11 

 
 
Алергени та добавки, які потребують маркування, можна знайти на 
дошці оголошень у нашому кафе „Krümel“. 
 
Чекаємо на вашу реєстрацію напередодні. Ми раді запропонувати 
вегетаріанську альтернативу за запитом. 

Разом смакує краще! 



 

  Обід в кафе Krümel («Крихта») 

 
 

Ціни*: 

Для дорослих 4,50 Euro 

Для дiтей 2,50 Euro 

Для пенсiонерiв, 
для пiдлiткiв до 
18 рокiв 

3,50 Euro 

 
 

Наш «спільний обідній стіл» 
підтримується лотереєю з 
поштовим кодом та 
пожертвами. Рахунок для 
допомоги: 
 
 
 

Spendenkonto 
Sparkasse Gera-Greiz 
IBAN 
DE73830500000000001198 
BIC   HELADEF1GER 
 
 
 
Контакти 
 
SOS-Kinderdorf Thüringen 
Café Krümel 
Kornmarkt 8, 07545 Gera 
Telefon 0365/835585430 
janet.koch@sos-kinderdorf.de 
www.sos-kd-thüringen.de 

 з понеділка по п'ятницю: 

з 11:45 до 12:30 та з 12:40 до 13:20 

понеділок, 
08.05.2023 
 

Локшина з чорною сочевицею "Білуга" 
та соусом з дикого часнику, 
салат з дині 1,2,7 

 
вівторок,  
09.05.2023 
 

 
Перша страва: Крем-суп зі спаржі 
Морквяні оладки з соусом 1,2,3,7 

середа,  
10.05.2023 
 

Томатний рибний суп з овочами і 
картоплею, 
хліб і шоколадний пудинг 1,2,7,10 

 
У «дні супу» у нас є друга порція!    

четвер,  
11.05.2023 

зачинено 
 

п'ятниця, 
12.05.2023 
 

зачинено 
 

 
Алергени та добавки, які потребують маркування, можна знайти на 
дошці оголошень у нашому кафе „Krümel“. 
 
Чекаємо на вашу реєстрацію напередодні. Ми раді запропонувати 
вегетаріанську альтернативу за запитом. 
 
 
 
 
 

 

Разом смакує краще! 


