
 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec december

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek  mleko (ŠS) prosena juha z bio korenjem ( SLP)  sadni smoothie

goveji zrezki v ciganski omaki

sadni čaj vodni vlivanci
03.12.2018 bio polbeli kruh solatni izbor

zelenjavnomesni namaz

Torek sadje sarma  zeliščni čaj

krompirjev pire  žitnobeljakovinska ploščica

makovka sadni frape
04.12.2018 probiotični sadno žitni jogurt

Sreda sadje goveja juha z domačo zakuho  rožičeva potička

pečen piščančji zrezek

sadni čaj đuveč riž
05.12.2018 kruh s krompirjem solatni izbor

kisla smetana (SLP)

borovničeva marmelada

Četrtek sadje (SŠ) ričet s  prekajenim mesom  topla limonada

jogurtovo pecivo s sadjem  grisini

kakao hruškov kompot
06.12.2018 bio miklavžev parkelj

 pomaranča

Petek sadje brokolijeva juha  mlečni rogljič

pečen file orade 100% jabolčni sok

zeliščni čaj krompir v kosih
07.12.2018 kajzerica solatni izbor

piščančji šink

kisla kumara
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek

ŠS - šolska shema

SLP - slovenski lokalni pridelovalci

Izdelek izbrane kakovosti

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec december

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko (ŠS) zelenjavna enolončnica hruška

cmoki s čokoladno lešnikovim nadevom temna žemlja

zeliščni čaj razredčen jabolčni sok (SLP)
10.12.2018 ržen kruh

piščančja pašteta brez konzervansov

sveža paprika

Torek sadje porova juha grozdje

pečen piščanec rezina pirinega kruha

sadni čaj kus kus z dušeno zelenjavo
11.12.2018 polbeli kruh solatni izbor

rezina sira

sveža kumara

Sreda sadje kolerabina juha ajdov kruh

polnozrnati špageti desertni jogurt s sadjem

zeliščni čaj bolonjska omaka
12.12.2018 koruzni kruh solatni izbor

jajčni namaz

sveža paprika

Četrtek sadje (ŠS) korenčkova juha zeliščni čaj

svinjski trakci v zelenjavni omaki marelični navihanček

mleko koruzni kmečki svaljki
13.12.2018 cornflakes solatni izbor

banana

Petek sadje goveja juha z domačo zakuho sadni smoothie

pečenica

bela kava matevž
14.12.2018 ržen kruh dišena kisla repa s proseno kašo

maslo ( SLP)

med
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek

ŠS - šolska shema 

SLP - slovenski lokalni pridelovalci

Izdelek izbrane kakovosti

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec december

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek mleko (ŠS) goveji golaž   jabolko (SLP)

polenta  rezina polbelega kruha

topla limonada solatni izbor
17.12.2018 kruh z zmanjšano vsebnostjo soli  mlečna rezina

tunin namaz

Torek  sadje prežganka topla limonada

pečena postrv (SLP) pirini keksi s kakavom

zeliščni čaj maslen krompir
18.12.2018 hot dog štručka  solatni izbor

hrenovka

gorčica

Sreda sadje cvetačna juha sadni smoothie

mesnozelenjavna lazanja

sadni čaj solatni izbor
19.12.2018 polbeli kruh

maslo

marmelada

Četrtek sadje (ŠS)  jota  grisini

hitro jabolčno (SLP) pecivo z orehi  banana

grški jogurt ( SLP) mešan kompot
20.12.2018 rogljič

Petek sadje goveja juha  pirin kruh

dunajski zrezek  LCA probiotični sadni tekoči jogurt

zeliščni čaj dušen riž
21.12.2018 sirova štručka solatni izbor

kuhan pršut potica

list zelene solate

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek

ŠS - šolska shema

SLP - slovenski lokalni pridelovalci

Izdelek izbrane kakovosti

OB 7.04/01



 
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3

                              JEDILNIK

mesec december

Datum Malica Kosilo Popoldanska malica

Ponedeljek NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE

24.12.2018

Torek NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE

25.12.2018

Sreda NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE

26.12.2018

Četrtek NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE

27.12.2018

Petek NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE NOVOLETNE POČITNICE

28.12.2018

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.

Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek

ŠS - šolska shema 

SLP - slovenski lokalni pridelovalci

Izdelek izbrane kakovosti

OB 7.04/01


