
Tartu Mart Reiniku kooli toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS 
 
Baltic Restaurants Estonia AS on suurim toitlustusteenust pakkuv 
ettevõte Eestis ning kuulub BR Gruppi. Eestis alustasime tegevust 
1993. aastal.  
Eestis oleme tööandjaks üle 600 töötajale ja meie teenindada on 
üle 167 toitlustuskoha - üldhariduskoolid ja lasteaiad, ülikoolid, 
büroohooned, personalirestoranid.  
 
Koolitoitlustusteenust pakume Daily kaubamärgi all. 
 
Baltic Restaurants Estonia isikuandmete töötlemise korra leiate 
siit. 
 
Daily koolitoitlustuse pakutavad teenused 
 

− hommikusöök 
− koolilõuna 
− koolieine 
− tervislik koolipuhvet 

 
Koolilõuna valmistamisel 
 

− EI PAKU 
− eeltöödeldud toorainet (nt sulfideeritud kartul jms) ning poolfabrikaattooteid 
− viineri- ja vorstitoodetest valmistatud roogasi  
− magustoiduks maiustusi, vaid kohapeal valmistatud magustoite 
− joogiks veepõhiseid magustatud ega gaseeritud jooke 

 
− EI KASUTA 

− maitsetugevdajaid ja soola sisaldavaid maitseaineid 
− valmistoidu pulbreid – nt. kastme-,puljongi-, pulbrid jne.  
− vedelaid kontsentraate – supid, puljongid, kastmed. Puljongi valmistame 

naturaalsest toorainest. 
 
Toiduraha maksmine 
 
Iga uue õppeaasta alguses tuleb lapsevanemal e-keskkonnas Arno tellida oma lapsele koolitoit.  
 
1.-4. klassi õpilaste toiduraha päevamaksumus on 1,60 €, millest lapsevanem tasub 0,35 €. 
 
5.-9. klassi õpilaste toiduraha päevamaksumus on 1,90 €, millest lapsevanem tasub 0,65 €. 
 
Pikapäevarühma eine päevamaksumus 1,44 €, tasub lapsevanem. 
 
Hommikupuder 0,70€, millest lapsevanem tasub 0,40€ ja kool tasub aasta lõpuni (detsember 
2022) 0,30€. 
 
Lapse puudumisel koolist palun teatada ARNO keskkonnas enne kella 15. Puudumisega 
arvestatakse alates teatamisele järgnevast koolipäevast. 
 

https://www.daily.ee/files/isikuandmete_tootlemise_kord_d4650.pdf


Kõik koolitoiduga seotud arveldused ja info nähtav e-keskkonnas ARNO 
 
Huviringi pakk 
 
Lapsevanemad saavad tellida tellimiskeskuse www.toitkooli.ee vahendusel õpilastele huviringi 
paki. Antud paki eesmärk on pakkuda õpilastele, kes lähevad peale kooli huviringi või trenni, 
maitsvat kõhutäit. Valikus on neli pakki: 
 
Huviringi pakk 1 (hind EUR 2.70) 
Kolmikvõileib singi ja juustuga 
Õunamahl 200ml 
Õun 
 
Huviringi pakk 2 (hind EUR 2.70) 
Vrapp kanaga 
Õunamahl 200ml 
Õun 
 
Huviringi pakk 3 (hind EUR 2.90) 
Taskuleib singi ja munaga 
Õunamahl 200ml 
 
Huviringi pakk 4 (hind EUR 3.50) 
Vrapp singi ja juustuga 
Mango-banaanismuuti 200ml 
 
 
                                                                                                                
Tellitud pakid saab kätte koolisööklast kell 10.00-13.30. 
 
Tellimusi saab toitkooli.ee esitada kasutajana sisse logides. Toitkooli.ee keskkonda sisse 
logimiseks vali sisselogimise viis: Smart-ID, ID-Kaart või Mobiili -ID 
Kasutaja saab esitada tellimuse kestva õppeaasta koolipäevade kohta hiljemalt eelneva tööpäeva 
õhtul kell 21:59. Kasutaja valib toitkooli.ee „toidu tellimine“ kuupäevad, millal soovite pakki tellida 
ja kinnitage “vormista tellimus”. 
Tellimust saab tühistada hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Eemaldatud päevad 
annavad teile ettemaksu, mida saate kasutada järgmise tellimusega ning arvutatakse vastavalt. 
 

https://www.tartu.ee/arno/koolilouna/?
http://www.toitkooli.ee/

