JEDILNIK MAJ

ZAJTRK

DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni
KOSILO

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
5. maj 2021
6. maj 2021
7. maj 2021
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski praženec ali
palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta,…
Slanik, smothie, suho
Rženi kruh,
Koruzna bombetka,
Rogljiček z orehi,
Pirino pecivo z
sadje
marmelada, kisla
poli salama, paprika,
alpsko mleko,
jogurtom, topljen sir,
smetana, EKO mleko
sadni čaj
banane
jabolčni sok, sadje
*ŠSZ: jabolko
*ŠM: mleko
1, 7
1, 7
1, 7, 12
1, 7, 8
1, 7
Obara s piščančjem
Paprikina juha s
Špinačna juha,
Kokošja juha z
Ocvrt oslič,
mesom in žličniki,
krompirjem,
zakuho, pečen
krompirjeva solata s
domači zelenjavni
čokoladni navihanček čevapčiči, đuveč riž,
piščanec(krače,
krila),
porom in majonezo,
polpet, pražen
solata(zelena,
mlinci, solata(zelje,
napitek
krompir, dušeno
koruza)
fižol)
sladko zelje

Alergeni

PONEDELJEK,
3. maj 2021

TOREK,
4. maj 2021

1, 3, 7, 9

1, 7

POPOLDANSKA
MALICA

1, 3, 7, 9
1, 7, 9
SAMOPOSTREŽNA MALICA
Stalna ponudba: kruh ali štručka, mleko, sadje
Občasna ponudba: jogurt ali kefir, različni namazi, pecivo…

Šolsko sadje in zelenjava *ŠSZ
Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

1, 3, 4, 7

Šolsko mleko *ŠM
SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

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

JEDILNIK MAJ

PONEDELJEK,
10. maj 2021

ZAJTRK

DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni
KOSILO

Alergeni
POPOLDANSKA
MALICA

TOREK,
11. maj 2021

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
12. maj 2021
13. maj 2021
14. maj 2021
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski praženec ali
palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta,…
Sirova štručka, sok,
Graham kruh, namaz
Hot-dog, telečja
Francoski rogljiček,
Mlečni kruh, med
hruška
z zelišči, kakav
hrenovka, gorčica,
kefir, sadje
EKO LOKALNO, maslo
*ŠSZ: jabolko
sok(jagoda)
*ŠM: mleko
EKO, mleko EKO
1, 7
1, 7, 9
1, 7, 10
1, 3, 7
1, 3, 7
Goveja juha z zakuho,
Pasulj s kranjsko
EKO goveji golaž, EKO Štajerska smetanova Italijanska mineštra,
makaronovo meso z
klobaso, nutella
juha, lazanja s
sladoled
polenta, EKO zelena
zelenjavo(govedina),
palačinke, kompot
puranjim mesom in
solata
solata, napitek
zelenjavo, solata,
napitek
1, 3, 7, 9
1, 3, 7, 8, 9
1, 7, 9
1, 3, 7, 9
1, 7, 9
SAMOPOSTREŽNA MALICA
Stalna ponudba: kruh ali štručka, mleko, sadje
Občasna ponudba: jogurt ali kefir, različni namazi, pecivo…

Šolsko sadje in zelenjava *ŠSZ
Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

Šolsko mleko *ŠM
SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

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

JEDILNIK MAJ

ZAJTRK

DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni
KOSILO

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
19. maj 2021
20. maj 2021
21. maj 2021
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski praženec ali
palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta,…
Črni kruh, tunin
Pizza Pečjak, 100 %
Mlečni riž s
Bela žemlja, suha
Mlečna pletenica,
namaz, rdeča
jabolčni sok
čokoladnim posipom,
salama, češnjev
skuta s podloženim
redkvica, sadni čaj
*ŠSZ: jabolko
banana
paradižnik, razredčen
sadjem
sok
*ŠM: mleko
1, 3, 4, 7
1, 3, 7
3, 7
1, 3, 7
1, 3, 7
Zelenjavna kremna
Prežganka,
Milijonska juha,
Goveja juha z
Brokolijeva juha,
juha, puranji file na
stroganov(govedina), špageti z lososom in
zakuho, čufti v
gratinirana tortilja s
žaru, pražen krompir,
zdrobovi cmoki,
piščančjim mesom,
šparglji, solata (radič paradižnikovi omaki,
francoska solata
solata(zelena s
pire krompir, sadje
riž, solata(rdeča
s krompirjem), carski
fižolom)
pesa)
praženec

Alergeni

PONEDELJEK,
17. maj 2021

TOREK,
18. maj 2021

1, 3, 7, 9

1, 3, 7

POPOLDANSKA
MALICA

1, 3, 4, 7, 9
1, 3, 7, 9
SAMOPOSTREŽNA MALICA
Stalna ponudba: kruh ali štručka, mleko, sadje
Občasna ponudba: jogurt ali kefir, različni namazi, pecivo…

Šolsko sadje in zelenjava *ŠSZ
Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

1, 3, 7

Šolsko mleko *ŠM
SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

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

JEDILNIK MAJ
PONEDELJEK,
24. maj 2021

ZAJTRK

DOPOLDANSKA
MALICA
Alergeni
KOSILO

Alergeni
POPOLDANSKA
MALICA

TOREK,
25. maj 2021

SREDA,
ČETRTEK,
PETEK,
26. maj 2021
27. maj 2021
28. maj 2021
SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski praženec ali
palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta,…
Beli pšenični kruh,
Prežganka, kruh s
Piščančji burger,
Pirino pecivo z
Buhtelj, bela kava,
piščančja paštete,
semeni
šolska bombetka,
jogurtom, jogurt
sadje
rdeča redkvica, sadni
*ŠSZ: jabolko
solata, limonin
*ŠM: mleko
čaj
naravni sok
1, 12
1, 3, 7
1, 3, 7, 10
1, 7
1, 3, 9
Kostna juha z zakuho,
Boranja s telečjim
Njoki po bolonjsko,
Bučna juha z zakuho,
Pečen vitki som,
rižota z govedino in
mesom EKO,
piščančji file v
pretlačen krompir s
rdeča pes v solati,
grahom, solata,
krompirjevi ocvrtki,
smetanovi omaki,
smetano(kislo),
jabolčni kompot
napitek
solata, napitek
kus-kus, solata
solata, sladoled
1, 3, 7, 9
1, 3, 7, 9
1, 3, 7, 9
1, 3, 7, 9
1, 4. 7
SAMOPOSTREŽNA MALICA
Stalna ponudba: kruh ali štručka, mleko, sadje
Občasna ponudba: jogurt ali kefir, različni namazi, pecivo…

Šolsko sadje in zelenjava *ŠSZ
Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

Šolsko mleko *ŠM
SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

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

JEDILNIK MAJ
PONEDELJEK,
31. maj 2021
ZAJTRK

DOPOLDANSKA
MALICA

Alergeni

TOREK,

SREDA,

ČETRTEK,

PETEK,

SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK
Ponudba: kruh ali štručka, maslo, med, marmelada, jogurt ali kefir, mleko, čaj, sadje
kuhana ali pečena jajčka, mlečni zdrob ali mlečni riž, žganci z mlekom, kosmiči z mlekom, carski praženec ali
palačinke, hrenovke, klobase, sir, pašteta,…
Koruzna bombetka s
posipam, kuhan
pršut, paprika, šipkov
čaj

KOSILO

1, 3
Krompirjev golaž s
piščančjo hrenovko,
marmorni kolač,
kompot

Alergeni

1, 3, 7, 9
SAMOPOSTREŽNA MALICA
Stalna ponudba: kruh ali štručka, mleko, sadje
Občasna ponudba: jogurt ali kefir, različni namazi, pecivo…

POPOLDANSKA
MALICA

Šolsko sadje in zelenjava *ŠSZ
Ekološko pridelana živila

Živila lokalnih dobaviteljev

Šolsko mleko *ŠM
SLOVENSKO KOSILO: jedi pripravljene iz tradicionalnih izdelkov slovenskega porekla

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

