
 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  

*Živila iz ekološke pridelave 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski .  

 

  

JEDILNIK: 3. 8.– 7. 8. 2020 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 3. 8. TOREK, 4. 8. SREDA, 5. 8. ČETRTEK, 6. 8. PETEK, 7. 8. 

Zajtrk 

Ržen kruh*, kisla 
smetana, zeliščni čaj z 
limono 

Zaroštan močnik, 
lešnikov posip 
 

Črni kruh, rezina sira, 
sveža paprika, sadni 
čaj 
 

Kmečki hlebec, domač 
sardinin namaz, bela 
kava  

Stoletni kruh, maslo, 
med, mleko 

Dop. 
malica 

Sadni krožnik Banana  Sadni krožnik Lubenica Zelenjavni krožnik 

Kosilo 

Boranija, polenta, 
sladoled v lončku 

Goveja juha z 
zvezdicami, dušena 
govedinam tople 
kumare v omaki 
 

Puranji zrezek na žaru, 
pečen mlad krompir, 
paradižnikova solata 
 

Graham špageti z 
bolonjsko omako, 
parmezan, mešana 
solata 

Prežganka, ribji polet, 
krompirjeva solata  

Pop. 
malica 

Jabolko Grozdje Alpski jogurt Hruška  Marmorni kolač 

 
 
 



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  

*Živila iz ekološke pridelave 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski .  

 

JEDILNIK: 10. 8.–14. 8. 2020 
                                                           3-6 let 
 

OBROKI PONEDELJEK, 10. 8. TOREK, 11. 8. SREDA, 12. 8. ČETRTEK, 13. 8. PETEK, 14. 8. 

Zajtrk 

Pirin zdrob s čokoladnim 
posipom 

Koruzni kruh*, maslo, 
marmelada, kakav 
 

Polbel kruh, tuna v 
oljčnem olju, zeliščni čaj 
z limono 
 

Prerezana polnozrnata 
štručka, poli salama, 
češnjev paradižnik, čaj 

Kmečki hlebec, jajčni 
namaz, bela kava 

Dop. 
malica 

Banana  Sadni krožnik Tekoč jogurt Lubenica  Sadni krožnik 

Kosilo 

Brokolijeva juha, mesno-
zelenjavna rižota, 
parmezan, zeljnata 
solata s fižolom 
 

Goveji zrezki v omaki, 
kruhov cmok, mešana 
solata 
 
 

Ričet s svinjskim 
mesom, črni kruh, 
borovničev zavitek 

Piščančje nabodalo, 
sataraš, kruh, kepica 
sladoleda  

Korenčkova juha, 
pisane testenine s 
paradižnikovo omako 
in svežo baziliko, 
parmezan, mešana 
solata   

Pop. 
malica 

Jabolko Pletenka s posipom Marelice Grozdje Čokoladni buhtelj* 

 



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  

*Živila iz ekološke pridelave 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski .  

 

JEDILNIK: 17. 8.– 21. 8. 2020 
                 3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 17. 8. TOREK, 18. 8.  SREDA, 19. 8.  ČETRTEK, 20. 8.  PETEK, 21. 8. 

Zajtrk 

Mlečni riž s kakavovim 
posipom 
 

Kmečki hlebec, domač 
vitaminski namaz, 
sadni čaj  
 

Polbel kruh, medeni 
namaz, kakav 
 

Prerezana temna 
žemljica, domača suha 
salama, kumarica,  
zeliščni čaj 

Ovsen kruh*, lešnikov 
namaz, mleko  

Dop. 
malica 

Banana  Lubenica Melona  Sadni krožnik Grozdje 

Kosilo 

Krompirjev golaž z 
junčjim mesom, kruh, 
sladoled 
 

Pizza (narejena v 
vrtcu), grška solata  

Piščančji zrezek v 
smetanovi omaki, 
testenine, zeljnata 
solata s fižolom 

Goveji zrezki v vrtnarski 
omaki, njoki, zelena 
solata z bučnim oljem 

Špinačna kremna juha, 
file ostriža, krompir v 
kosih, paradižnikova 
solata  

Pop. 
malica 

Kamutova bombetka Ringlo, masleni piškoti Slanik, hruška Borovničev muffin* Sadna skuta 

 
 
 



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  

*Živila iz ekološke pridelave 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski .  

 

JEDILNIK: 24. 8.– 28. 8. 2020 
3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 24. 8. TOREK, 25. 8.  SREDA, 26. 8.  ČETRTEK, 27. 8.  PETEK, 28. 8. 

Zajtrk 

Buhtelj z marmelado*, 
mleko 

Ržen kruh, argeta 
pašteta, sveža paprika, 
sadni čaj  

Mlečna prosena kaša z 
lešnikovim posipom in 
sladkorjem 

Črni kruh, pečen pršut, 
redkvica, kakav 

Polbeli kruh*, domač 
vesoljski namaz,  
zeliščni čaj 

Dop. 
malica 

Nektarina  Sadni krožnik Banana  Zelenjavni krožnik Lubenica  

Kosilo 

Svinjski zrezek, džuveč 
riž, šobska solata 
 

Pečena piščančja prsa, 
pečen mlad krompir, 
zelenjava na žaru 
 

Pašta fižol, črni kruh, 
sladoled v lončku 

Čufti, pire krompir, 
zelena solata s fižolom 
 

Zelenjavna juha, 
skutini štruklji, mešan 
kompot 
 

Pop. 
malica 

Jabolko  Grozdje, korenčkovi 
piškoti* 

Melona  Hruška, ovseni piškoti Kefir* 

 


