Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

JEDILNIK
mesec november

Datum

Malica

Ponedeljek

sadje in mleko (ŠS)

02.11.2020

sadni čaj
polbeli kruh
tunin namaz z avokadom

Torek

sadje

03.11.2020

Sreda

04.11.2020

Četrtek

zeliščni čaj
graham žemlja
puranja prsa
sveža paprika
sadje
sadni čaj
ržen kruh
kisla smetana
borovničeva marmelada
mleko
polnozrnata polenta
banana

Kosilo

Popoldanska malica

brokolijeva juha
svinjski file z zelenjavno omako
njoki
zelena solata s koruzo

topla limonada
pirini keksi

krompirjev golaž
carski praženec
jabolčna čežana

LCA napitek

čufti v paradižnikovi omaki
krompirjev pire
čokoladni puding

sadni smoothie

paštafižol
rižev narastek
mešan kompot

sezonsko sadje
žemlja

goveja juha z domačo zakuho
makaronovo meso
kitajsko zelje v solati

sadnožitna rezina

05.11.2020

Petek

sadje

zeliščni čaj
pirin kruh
rezina sira
svež paradižnik
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
06.11.2020

OB 7.04/01

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

JEDILNIK
mesec november

Datum

Malica

Ponedeljek

mleko in sadje (ŠS)

09.11.2020

topla limonada
koruzni kruh
mesnozelenjavni namaz

Torek

sadje

10.11.2020

Sreda

11.11.2020

Četrtek

sadni čaj
temni kruh
piščančji medaljoni
ajver
sadje
zeliščni čaj
polbeli kruh
kuhan pršut
sveža solata
prosena kaša s čokoladnim posipom
hruška

12.11.2020

Petek

sadje

13.11.2020

temna žemlja
bio sadni jogurt

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

Kosilo

Popoldanska malica

špinačna juha
sesekljani zrezki
cvetačni pire (krompir SLP)
rdeča pesa v solati

bio buhtelj z marmelado

cvetačna juha
svinjska pečenka
zeljne krpice
razredčen jabolčni sok (SLP)

sezonsko sadje
grisini

hokaido bučna juha
pečen piščanec
mlinci s kislo smetano
dušeno rdeče zelje

probiotični sadnožitni jogurt
rezina temnega kruha

bistra zelenjavna juha
goveji stroganov
dušen riž
zelena solata s čičeriko

rogljič

grahova kremna juha
pečen file orade
krompir v kosih
zelena solata z jajčko

sezonsko sadje
rezina ajdovega kruha

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

JEDILNIK
mesec november

Datum
Ponedeljek

Malica
mleko in sadje (ŠS)

Kosilo

Popoldanska malica

segedin golaž
polnozrnata polenta
jogurtovo pecivo s sadjem

razredčen jabolčni sok (SLP)
grisini

brokolijeva juha
mesnozelenjavna lazanja
radič v solati s fižolom

zeliščni čaj
kakavovi keksi

piščančja obara
mešan zavitek
jabolčni kompot

navadni probiotični jogurt
rezina polbelega kruha

mleko
koruzni kosmiči brez sladkorja
banana

goveja juha z domačo zakuho
štefani pečenka
krompirjev pire
zelena solata

topljeni sir
rezina rženega kruha

Petek

Tradicionalni slovenski zajtrk
mleko, kruh, maslo, med, jabolko (SLP)

sezonsko sadje

20.11.2020

makovka
bio sadni kefir

goveja juha z domačo zakuho
puranji zrezek po dunajsko
pražen krompir
zelena solata s korenčkom

Torek

sadni čaj
polbeli kruh
bio telečja hrenovka
gorčica
sadje

17.11.2020

zeliščni čaj
mini pizza sir, šunka

Sreda

sadje

18.11.2020

sadni čaj
krompirjev kruh
sardelin namaz

16.11.2020

Četrtek

19.11.2020

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
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Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

JEDILNIK
mesec november

Datum
Ponedeljek

Malica
mleko in sadje (ŠS)

Torek

zeliščni čaj
koruzna žemlja
piščančja šunka
kisla kumara
sadje

24.11.2020

rogljič
grški jogurt

Sreda

sadje

23.11.2020

25.11.2020

Četrtek

topla limonada
krompirjev kruh
trdo kuhano jajce
ajver
mlečni riž s cimetom
banana

26.11.2020

Petek

sadje

zeliščni čaj
ovseni kruh
maslo
marmelada
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
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OB 7.04/01

Kosilo

Popoldanska malica

ajdova juha s korenčkom
goveji zrezki v čebulni omaki
skutini štruklji (SLP)
rdeča pesa v solati

razredčan jabolčni sok (SLP)
rezina ajdovega kruha z orehi

jota
hitro pecivo
jabolčni kompot

zeliščni čaj
makova štručka

brokolijeva juha
bio špageti
haše omaka
radič v solati s fižolom

sadni smoothie

porova juha
piščančji ražnjič z zelenjavo
riž z bio korenčkom
zeljna(bio) solata s fižolom

sezonsko sadje
kraljeva štručka fit (SLP)

bistra zelenjavna juha z zakuho
pečena postrv (SLP)
maslen krompir
zelena solata s koruzo

orehova potička

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

JEDILNIK
mesec november

Datum

Malica

Ponedeljek

mleko in sadje (ŠS)

30.11.2020

zeliščni čaj
polbeli kruh
skutin namaz s sadjem

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
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Kosilo
piščančji paprikaš
tribarvni svedrčki (SLP)
radič v solati s čičeriko

Popoldanska malica
sezonsko sadje
rogljič

