Jedilnik 21. do 25. 2. 2022

VRTEC CVEN

MALICA

KOSILO

Poned. Graham kruh (1,6, v sledeh: 7,11), sirni namaz
21. 2. (7), drobljena bučna semena, sadni čaj/mleko
banana/hruška
Torek, Čaj, hrenovka, kornspitz (1-a,b,6 lahko v
22. 2. sledeh: 3,7,11), kečap

DRUGA MALICA

Sreda,
23. 2.

Domači jogurt*(7), sezamova pletenica
(1,6,7,11, v sledeh: 3), jabolko

Čet,
24. 2

Pisani kruh (1,6, lahko v sledeh: 7,11),
maslo(7), marmelada (12), kakav (6,7)

Prežganka z jajčko (1,3) in jušnimi kroglicami (1,3,7), pečeno Obloženi graham kruh (1,6, v sledeh:
kislo zelje (1) s pečenico, pire krompir (7), sok
7,11), piščančje prsi v ovitku, rezina sira
(7), kumara, sok
Zelenjavna enolončnica z žličniki (1,3,9), sočno skutino
Makovka pletena (1,6 v sledeh:
pecivo za požrešne sosede (1,3,7), mešani malo sladkani
3,4,7,8,11), mešani malo sladkani
kompot
kompot
Milijon juha (1,9), file piščančjih prsi z grahom in koščki
Domači kmečki rženi kruh (1-a,b, v
slanine v omaki (1,7), basmati riž, zelena solata ledenka
sledeh: 6, 7, 11), Argeta tuna pašteta
(12)
(4,6,7,9, lahko v sledeh 3), čaj, jabolko
Goveji golaž** (1,9), rezina pečene polente, solata endivija z Pisani kruh (1,6, lahko v sledeh: 7,11),
radičem (12)
jogurt (7)

Petek,
25. 2.

Pica spirala (1,6,7 lahko v sledeh:11),
čaj/mleko (7), klementina

Bistra juha s koščki govejega mesa** z zakuho (1,3,9), ocvrt Mleko (7), koruzni kosmiči (1), sadje
file kapskega osliča (1,3,4), krompirjeva solata s porom (12) (jabolko/banana/klementina)

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil za pripravo jedi, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika .
Jedilnik sestavile: Renata Bajzek, Darja Makoter, Mateja Belcl in Darja Pavliček

*lokalno pridelano živilo
**ekološko živilo
( ) Pri vsaki jedi so v oklepaju številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost.

Ravnatelj
Branko Meznarič

Tabela alergenov se nahaja na oglasni deski pri jedilniku.

1 žita, ki vsebujejo gluten; 1a-pšenica, 1b-rž, 1c-ječmen, 1d-oves, 1e-pira, 1f-kamut,8 oreški; 8a-oreh, 8b-mandlji, 8c-lešniki

