
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Деякі страви мені не 

подобаються 



 

5. Які Ваші побажання щодо покращення харчування у їдальні ліцею? 

Понизити ціни 

Мені все подобається 

Немає 

я бажаю колись в житті побачити у їдальні всі ті страви, які перераховані в меню;) 

Хотілося би більшого розмаїття страв та продукції фабричного виробництва 

Картопя фрі, хачапурі 



Я б хотів щоб можна було пити безплатно воду і чай! 

Я хочу більший асортимент продуктів та дешевші ціни менші ціни 

Вернути назад сосиску в тісті 

Готуєте ви дуже смачно, успіху вам у роботі :) 

Більше меню зробити) 

Зробити ціни дешевше 

Чекаю коли з‘явиться меню Клопотенка 

Нові працівники 

Хочу щоб піца стала дешевшою тому що 20 грн дуже дорого для такої піци 

Автомати з кавою 

Тарілки 

Зробіть халявну піцу 

Хотілось більше страв з гречкою. 

можна почати продавати більше різного печива, робити їжу яку можна з'їсти швидко але вона буде 

ситною 

Потрібно краще мити тарілки і поміняти страви на щось краще  

Щоб не брали гроші і їжу тією самою ж рукою, і щоб користувалися рукавичками 

хотілось би щоб додали страву «Лазанья» 

Нехай приготують щось з цього списку окрім картоплі макаронів та сирників з гречкою а хотілось би 

щоб подавали шаурму 

Немає 

Булки, піца завжди холодні.  

Щоб збільшили ліміт для бесплатників та щоб збільшили перерви для того щоб нормально поїсти 

Все що мені не подобалося що вилки і стакани інколи брудні а все решта мене задовольняє 

Трішки знизити ціни 

Збільшити вибір їжі, робити їжу більш якісною 



Нагетси, бургер 

Я хочу щоб на їжу в ліцеї виділяли більше коштів 

Не бачила вище перелічених страв у меню їдальні 

Побажань поки немає 

Щоб поміняти продавщиць, тому що вони не дають їжу коли потрібно віддавати здачу 

Щоб додали нову їжу 

Більш здорове харчування 

Щоб рис став кращий і піцци 

Щоб їжа була доварена, і щоб в чаї давали більша цукру 

Автомати з кавою та чаєм, різні солені булочки( роліні, сосиски в тісті і тд) 

Зробіть нормальну піцу, додайте більше страв і бойлер з водою безкоштовно 

Більший вибір корисних страв +салат цезарі і ще інші салати 

Дотримуватися санітарних норм і справді ввести страви як у переліку вище) 

У меню ліцею представлено дуже багато страв, а дають учням переважно одне й теж(з м'ясних страв 

тільки котлети) хочеться що дітям давали різноманітніший вибір. 

Мені все подобається заперечень чи побажань немає. 

Добавте в меню весь список що був зверху. 

Збалансовані страви 

Додати більше страв 

Більше якісної їжі 

мої побажання щоб було більше асортименту фруктів 

Слідкувати за чистотою і за свіжістю продуктів. 

Змінити все 

Щоб їжа була тепла, смачна 

Змінити ціни на дешевші та зробити меню більш багатшим 

Додати більше салатів, більшість різного чаю, більше фруктів а також здорової їжі 



Ніякі 

Знизити ціни 

Змінити якість їжі 

Чистота 

Думаю потрібно купляти якісні макарони. 

Більший вибір їжі 

Щоб було чистіше і їжа була теплою. 

змінити персонал 

Я хочу щоб іжа не була кам'яна і не смачна а була смачною 

Пропоную добавити у меню вареники або пельмені 

Мене все влаштовує 

Корисніші страви, більший вибір та салати цезар, грецький і т.д. 

Все оновоти і зробити дешевші ціни 

Я б хотіла щоб збільшився асортимент булочок 

хотілось би побачити в меню булочки з кремом/корицею 

Слідкувати за чистотою і за свіжістю продуктів 

Повністю змінити головне меню. За кордоном діти із за задоволенням йдуть їсти, а в нас тільки якщо 

дуже голодний. Там набагато краще харчування та ще й безкоштовне, а в нас за це ще потрібно 

платити! 

Суші 

Зробити дешевші ціни. 

 

  

 

 


