Jedilnik 28. 2. do 4. 3. 2022

VRTEC CVEN

MALICA

KOSILO

Poned.
28. 2.

Čokolino (1,6, v sledeh 7, 8-c) v mleku (7),
banana

Torek,
1. 3.

Pustni krof (1, 3, 7, lahko sledi 6,8-a,11),
kakav (6,7), mleko (7), jabolko/mandarina

Sreda,
2. 3.

Biomix kruh (1-a,c,d, 6, 11, v sledeh 7) tuna
pašteta Argeta (4,6,7,9, lahko v sledeh 3),
kisla kumara, sadni čaj z limono
Graham kruh (1, v sledeh: 3,6,7,11),
korenčkov namaz s skuto (7), sveža paprika,
otroški čaj
Carski praženec (1,3,7), mleko (7), jabolko

Čet,
3. 3.
Petek,
4. 3.

DRUGA MALICA

Krompirjeva omaka s hrenovko in zelenjavo (1, lahko sledi 7),
Polbeli kruh (1-a,6, lahko sledi 7,11), domači marmorni kolač (1,
3, 7)
Bistra kostna juha z zakuho (1,3,9), makaroni z mesom (1,3),
rdeča pesa (12)

Obloženi polbeli kruh (1-a,6, lahko
sledi 7,11) s šunko (6) in kumaro,
sadni sok
Ovsen kruh (1, v sledeh: 6,7), skutni
namaz z zelišči (7), sadje

Kremna juha iz rdeče leče (7,12), gratinirani rezanci s skuto
(1,3,7, 12), jabolčni kompot (12)

Marmeladni rogljič (1,6, v sledeh
3,4,7,8,11),čaj

Kokošja juha z zvezdicami (1,3,9), piščančji paprikaš (1,9), kmečki
rženi svaljki (1-a,b,3,12, lahko vsebuje 6,7,8,11), kitajsko zelje s
korenčkom
Smetanova juha z ajdovo kašo** (1, 7, 9), pečen ribji file v panadi
(1,4, v sledovih 3,10,14), pire krompir (7), zelena solata (12)

Jabolčni kompot, graham kruh (1-a,
v sledeh: 3,6,7,11)
Mleko (7), mašinski keksi (1,3,7),
sadje

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

