Dober tek vam želimo!

Jedilnik 1. – 12. avgust 2022
vrtec

MALICA

KOSILO

DRUGA MALICA

Pon.
1. 8.

Koruzni kruh (1-a, lahko v sledeh: 6,7,11),
maslo (7), med, mleko (7), marelica

Torek,
2. 8

Mlečna prosena kaša s čokoladnim posipom Prežganka z jajčko (1,3,9), piščančji zrezek v naravni omaki
(6,7), lubenica
(1,9), dušeni riž, zelena solata (12)

Mini rogljiček (1,3,7), sadni krožnik
(mešano narezano sadje), voda

Sreda,
3. 8.

Pirin kruh (1-a,b,7, lahko v sledeh: 3,6,8,11), Bistra goveja juha z ribano kašico (1,3,9), kuhana mlada
sirni namaz (7), sveža paprika, sok
govedina, špinača (1,7), pire krompir (7)

Maščobna pletena štruca (1-a,6, v
sledeh 3,4,7,8,11), čokoladno mleko (7)

Četrek
4. 8.

Palačinke z marmelado (1,3,7,12), ohlajeni
sadni čaj, grozdje

Sezamova pletenica (1,6,7,11, v sledeh
3), sadje, voda

Petek,
5. 8.

Domači kmečki rženi kruh (1-a,b v sledeh:
Porova kremna juha (1,7,9), ajdova kaša** z mletim mesom, Domači kmečki rženi kruh (1-a,b v
6,7,11), fižolov namaz z ribo (3,4,7,10), kisla paradižnikova* solata (12)
sledeh: 6,7,11), kremni namaz Duo Viki
kumara (12), limonada
(6,7,8-c, lahko v sledeh: 5), voda

Pon,
8. 8.

Sadni jogurt (7), bombetka z bučnimi semeni Kokošja juha z ribano kašico (1,3,9), trakci puranjih prsi
(1,6), sliva
dušenih v zelenjavni omaki (1), ajdova kaša**, zelena solata
(12)
Carski praženec (1,3,7), lubenica in melona v Bistra juha z rezanci (1,3), mesna rižota z zelenjavo, mešana
sadni solati
solata (12)
Koruzni kosmiči v mleku (7), marelica
Kostna juha z ribano kašico (1,3,9), pečena piščančja bedra,
mlinci (1,3), zelena solata (12)
Sovital kruh (1-a,b,c,d,6,, lahko v sledeh
Krompirjev golaž s hrenovko (1,9) domači kmečki rženi kruh
3,7,8,11), piščančje prsi v ovitku, paradižnik, (1-a,b v sledeh: 6,7,11), hruška
sok
Pirin kruh (1-a,b,7, lahko v sledeh: 3,6,8,11), Bučna kremna juha (1,7), ribji file v panadi (1,3,4),
maslo (7), marmelada, mleko (7), grozdje
krompirjeva solata s porom (12), sladoled Piran gozdni
sadeži (7, lahko sledi 5,8)

Torek,
9. 8.
Sreda,
10. 8.
Četrtek,
11. 8.

Petek,
12. 8-

Kokošja juha z zvezdicami (1,3,9), marelični cmoki s sladkimi
drobtinami (1,3,7, lahko v sledeh 6,8,11), jabolčni kompot

Ričet z mešanim mesom (1), rženi kruh (1,6, lahko v sledeh:
3,7,8,11), sok, sladoled (6,7, lahko v sledeh 5,8)

Koruzni kruh (1-a, lahko v sledeh:
6,7,11), smetanov namaz (7)

Domači kmečki rženi kruh (1-a,b v
sledeh: 6,7,11), mešano sadje, voda
Graham kruh (1,6, lahko v sledeh 7 in
11), topljeni sir (1,7), voda, jabolko
Piškoti (1,3,6,7), sok, sadje
Orehov rogljič (1,3,7,8, lahko 6),
čokoladno mleko (6,7)
Pirin kruh (1-a,b,7, lahko v sledeh:
3,6,8,11), sadna skuta (7)

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

Ravnatelj
Branko Meznarič

