JEDILNIK za MAREC 2020
PONEDELJEK,
2. marec

ZAJTRK

DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni
KOSILO

Alergeni
POPOLDANSKA
MALICA

TOREK,
3. marec

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
4. marec
5. marec
6. marec
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Stalna ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
Občasna ponudba: kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski
praženec ali palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta
navadni in sadni
golaževa juha,
mlečni riž z
sendvič (bela žemlja,
polnozrnati kruh,
jogurt, makova
graham bombetka,
malinovim prelivom,
suha salama, rezina
maslo, med, bela
štručka, jabolko
suha jabolka in
banana
sira, kisla kumara),
žitna kava,
hruške
nesladkan sadni čaj
pomaranča
1, 7
1, 12
7
1, 7
1, 7
piščančja obara z
mesno-zelenjavna
goveja juha z
puranja prsa v
cvetačna kremna
zelenjavo in žličniki, rižota, zelena solata s
rinčicami, kuhana
smetanovi omaki,
juha, pečen file
skutni štruklji s
koruzo, sveže sadje
govedina, pire
krompirjevi svaljki,
postrvi, krompirjeva
sladkimi drobtinami, (hruške, pomaranče,
krompir, špinača,
endivija in radič s
solata s porom,
domači mešani
kivi, grozdje…)
naravna limonada
krompirjem v solati, skutna pena s sadjem
kompot
jabolko
1, 3, 7
1, 3, 7
1, 3, 7
1, 7, 9
SAMOPOSTREŽNA MALICA
Stalna ponudba: kruh ali štručka, mleko, sadje
Občasna ponudba: jogurt ali kefir, različni namazi, pecivo
+ druga neuporabljena hrana dopoldanske malice in/ali kosila
Dober tek!

Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi nedobavljenega blaga ali drugih nepredvidenih okoliščin.

JEDILNIK za MAREC 2020
PONEDELJEK,
9. marec

ZAJTRK

DOPOLDANSKA
MALICA

Alergeni
KOSILO

Alergeni
POPOLDANSKA
MALICA

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
11. marec
12. marec
13. marec
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Stalna ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
Občasna ponudba: kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski
praženec ali palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta
koruzna štručka s
temna hot dog
koruzni žganci, (kislo) koruzni kruh, mesno- buhtelj z marmelado,
posipom bučnih
štručka, piščančja
mleko, jagode
zelenjavni namaz,
kakao, jabolko
semen, rezina sira,
hrenovka, gorčica,
zeliščni čaj z medom
mleko ali čaj, hruška
sveža paprika in
paradižnik, naravni
100% pomarančni
sok razredčen z vodo
1, 7
1, 10
7
1, 3, 7
1, 3, 7
ričet s prekajenim
goveji zrezek v
čebulna juha,
ocvrti piščančji trakci, fižolova juha, cmoki s
mesom, rižev
čebulni omaki,
testenine carbonara,
pražen krompir,
slivovim nadevom,
narastek, domači
kruhova rulada, eko
rdeča pesa,
solatni bife
breskov manj sladek
smoothie
zeljna solata s
malinovec
(motovilec v solati,
kompot
fižolom, jabolko
kumarična solata,
fižolova solata, rdeča
pesa)
1, 3, 7
1, 3, 7
1, 3, 7, 9
1, 3
1, 3, 7, 9
SAMOPOSTREŽNA MALICA
Stalna ponudba: kruh ali štručka, mleko, sadje
Občasna ponudba: jogurt ali kefir, različni namazi, pecivo
+ druga neuporabljena hrana dopoldanske malice in/ali kosila
Dober tek!

Ekološko pridelana živila

TOREK,
10. marec

Živila lokalnih dobaviteljev

SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi nedobavljenega blaga ali drugih nepredvidenih okoliščin.

JEDILNIK za MAREC 2020
PONEDELJEK,
16. marec

ZAJTRK

DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni
KOSILO

Alergeni
POPOLDANSKA
MALICA

TOREK,
17. marec

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
18. marec
19. marec
20. marec
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Stalna ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
Občasna ponudba: kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski
praženec ali palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta
navadni in sadni
jota, domači kruh,
mlečni pirin zdrob s
domača pizza,
ovseni kruh, skutni
kefir, mlečna štručka,
lešniki in mandeljni
čokoladnim posipom,
nesladkan sadni čaj
namaz z zelišči,
jabolko
banana
vanilijevo mleko,
melona
1, 7
1, 8
1, 7
1, 7
1, 7
boranja, carski
mesna (puranja)
goveja juha z rezanci,
goveji zrezek v
brokolijeva kremna
praženec, čaj
rulada z zelenjavo,
pečen piščanec,
čebulni omaki, kus
juha, ocvrt file osliča,
dušeni beli riž, zelena mlinci, dušeno rdeče
kus, sestavljena
krompirjeva solata,
solata, sveže sadje
zelje, naravni sok iz
solata, mešana sadna
domači vanilijev
(jabolka, pomaranče,
citrusov
solata s smetano
puding
kivi, grozdje…)
1, 3, 7
1, 3
1, 3, 7
1, 3, 7, 9
SAMOPOSTREŽNA MALICA
Stalna ponudba: kruh ali štručka, mleko, sadje
Občasna ponudba: jogurt ali kefir, različni namazi, pecivo
+ druga neuporabljena hrana dopoldanske malice in/ali kosila
Dober tek!

Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi nedobavljenega blaga ali drugih nepredvidenih okoliščin.

JEDILNIK za MAREC 2020
PONEDELJEK,
23. marec

ZAJTRK

DOPOLDANSKA
MALICA

Alergeni
KOSILO

Alergeni
POPOLDANSKA
MALICA

TOREK,
24. marec

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
25. marec
26. marec
27. marec
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Stalna ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
Občasna ponudba: kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski
praženec ali palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta
rogljiček z
sestavljena
mešani kosmiči z
koruzni kruh, tunin
polnozrnati kruh s
marmelado, mleko ali
testeninska solata,
mlekom, jagode
namaz, rdeča
semeni, topljeni sir,
čaj, hruška
črni kruh, naravni
redkvica, zeliščni čaj z
kokosovo mleko,
100% jabolčni sok
medom
jabolko
razredčen z vodo
1, 3, 7
1, 3
1, 7
1, 3, 7
1, 7
goveji golaž, koruzni
piščančja prsa v
grahova kremna juha,
svinjska pečenka,
krompirjeva juha s
žganci, zelena solata,
ananasovi omaki,
špageti z bolonjsko
kuhan krompir na
krušnimi kockami,
jogurtovo pecivo
zdrobovi cmoki,
omako, rdeča pesa,
maslu, solatni bife
palačinke z
kitajsko zelje v solati, razredčen sadni sirup
(motovilec v solati,
marmelado, marelični
jabolko
kumarična solata,
manj sladek kompot
paradižnikova solata
s papriko, rdeča pesa)
1, 3, 7
1, 3, 7
1, 3, 7, 9
7
1, 3, 7, 9
SAMOPOSTREŽNA MALICA
Stalna ponudba: kruh ali štručka, mleko, sadje
Občasna ponudba: jogurt ali kefir, različni namazi, pecivo
+ druga neuporabljena hrana dopoldanske malice in/ali kosila
Dober tek!

Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi nedobavljenega blaga ali drugih nepredvidenih okoliščin.

JEDILNIK za MAREC 2020
PONEDELJEK,
30. marec

ZAJTRK

DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni
KOSILO

Alergeni
POPOLDANSKA
MALICA

TOREK,
31. marec

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
1. april
2. april
3. april
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Stalna ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
Občasna ponudba: kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski
praženec ali palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta
eko navadni in sadni goveja juha s fritati in
jogurt, sezamova
govedino, bela
štručka, jabolko
bombetka, suhe
marelice
1, 7, 11
1, 3, 7, 12
zelenjavno-mesna
rižota z morskimi
enolončnica,
sadeži, paradižnikova
jabolčni-skutni
solata s papriko,
zavitek, domači
sveže sadje (hruške,
mešani kompot
pomaranče, kivi,
grozdje…)
1, 3, 7
4, 14
SAMOPOSTREŽNA MALICA
Stalna ponudba: kruh ali štručka, mleko, sadje
Občasna ponudba: jogurt ali kefir, različni namazi, pecivo
+ druga neuporabljena hrana dopoldanske malice in/ali kosila
Dober tek!

Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi nedobavljenega blaga ali drugih nepredvidenih okoliščin.

