JEDILNIK od 13.06.2022 do 19.06.2022
ponedeljek

torek

13.06.2022

14.06.2022

sreda

četrtek

petek

sobota

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

18.06.2022

nedelja

19.06.2022

maslo in med, kruh - rženi,
Alergeni: A,B

sir in suha salama, kruh beli, bela kava, čaj - šipek,
mleko

umešana jajca, kruh polbeli, bela kava, čaj šipek, mleko

hrenovka, gorčica, kruh rženi, bela kava, čaj - sadni,
mleko
Alergeni: A,B

maslo in marmelada, kruh beli, bela kava, čaj planinski, mleko

viki krema, kruh - polbeli,
bela kava, čaj - šipek, mleko

zelenjavne ribe, kruh gorenjc, bela kava, čaj šipek, mleko

maslo in med

sir in suha salama, maslo in
dietni med

umešana jajca

hrenovka

maslo in dietna marmelada

sir - topljeni

sir

maslo in med

sir in suha salama

namaz - z zelišči

hrenovka

maslo in marmelada

sir - topljeni

zelenjavne ribe, kruh gorenjc, bela kava, čaj šipek, mleko

sadje

sadje

sadje

sadje

sadje

sadje

sadje

kokošja juha, piščančji
paprikaš, pire krompir,
mehka solata

naravni zrezek z gobami,
krompirjevi svaljki, rdeča
pesa v solati, sadni napitek

krompirjev golaž, zelena
solata, sadni napitek

zelenjavna juha, pleskavica,
prebranac, paradižnikova
solata, sadni napitek

goveja juha z zvezdicami,
ocvrti piščanec, francoska
solata, pita - jabolčna

piščančji paprikaš

naravni puranji zrezek

krompirjev golaž

pleskavica

goveji zrezek v omaki

ražniči puranji

piščančji paprikaš

naravni puranji zrezek

piščančji zrezek-file

pleskavica

goveji zrezek v omaki

ražniči puranji

Pop.malica

jogurt navadni

sadje

mleko alpsko - čokoladno
0,2l

sadna skuta

kislo mleko

puding - vanilija 125g

keksi - dietni

Večerja

sojini polpeti, masleni
krompir

burek - skutni, bela kava

telečja rižota, marmorni
kolač

mlečni pšenični zdrob s,
jabolčna čežana

navihančki - marelični,
kompot

pečeni mesni sir, ocvrti
kroketi

zelenjavna enolončnica

sojini polpeti

burek - skutni

telečja rižota

mlečni pšenični zdrob

navihančki - marelični

pečeni mesni sir

zelenjavna enolončnica

mlečni pšenični zdrob

burek - skutni

telečja rižota

mlečni pšenični zdrob

navihančki - marelični

pečeni mesni sir

mlečna kaša

Zajtrk

slad.
ž&ž
Dop.malica
Kosilo

korenčkova juha s kruhovimi, kokošja juha, ražniči-svinjski,
goveji zrezek v omaki,
đuveč riž, mehka solata,
korenčkov pire, mešana
sadni napitek
solata, sadni napitek

slad.

ž&ž

slad.
ž&ž

prosimo za razumevanje ob morebitni spremembi jedilnika

pri dietah so navedene le spremembe

alergeni so navedeni v priloženi tabeli

