Dober tek vam želimo!

Jedilnik 25. – 29. julij 2022 vrtec
MALICA
Pon.,
25. 7.

Domači kmečki rženi kruh (1-a,b v sledeh:
6,7,11), topljeni sir (7), kakav (6,7), grozdje

Torek,
26. 7.

KOSILO
Kocke puranjih prsi v omaki z mešano zelenjavo (1), gluhi
štruklji (1), jabolčni zavitek (1, lahko v sledeh 3,6,7,8)

DRUGA MALICA
Makov zavitek (1,3,6,7, lahko v sledeh:8a,11), ohlajen čaj z limono

Ajdov kruh (1,6, v sledeh: 7,11), Argeta
junior (6,7, lahko v sledeh 3), palčke solatne
kumare*, čaj
Sreda, Mleko (7), žitne kroglice z okusom čokolade
27. 7. (1-a,d,7), lubenica

Zdrobova juha s korenčkom (1,9), tortelini v smetanovi omaki Vrtanek (1,6, lahko v sledeh: 3,7,11),
(1,3,7,9, lahko v sledeh 6), zelena solata s fižolom (12)
čokoladno mleko (7)

Četr,
28. 7.

Dušeno zelje s paradižnikom in mesom (12), pražen krompir, Skuta s sadjem (7), Biomix kruh (1sladoled Piran gozdni sadeži (7, lahko sledi 5,8)
a,c,d,6,11, v sledeh 7)

Biomix kruh (1-a,c,d,6,11, v sledeh 7),
piščančje prsi v ovitku, rezina sira (7),
češnjev paradižnik, otroški čaj
Petek, Mlečni riž (7), sladki posip s cimetom, sveže
29. 7. borovnice

Telečja obara z žličniki (1,3), ovseni kruh (1-a, lahko v sledeh
6,11), domača jogurtova sadna pita z borovnicami (1,3,7)

Korenčkova kremna juha (1,7), domača pica (1,7,12),
osvežilni napitek; domača limonada z meto/meliso

Ovseni kruh (1-a, lahko v sledeh 6,11),
sadje, voda

Albert keksi (1,3,6,7), lubenica

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 pridelano živilo
( ) Pri vsaki jedi so v oklepaju številke snovi ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivost.
1 žita, ki vsebujejo gluten; 1a-pšenica, 1b-rž, 1c-ječmen, 1d-oves, 1e-pira, 1f-kamut, 8 oreški; 8a-oreh, 8b-mandlji, 8c-lešnik
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

Ravnatelj
Branko Meznarič

