JEDILNIK: 02. 11.– 06. 11. 2020
1 – 3 let
OBROKI

Zajtrk

Dop.
malica

Kosilo

Pop.
malica

SREDA, 4. 11.

ČETRTEK, 5. 11.

PETEK, 6. 11.
BREZMESNI DAN

PONEDELJEK, 2. 11.

TOREK, 3. 11.

Prosena kaša na
mleku, kakavov posip

Buhtelj z marmelado*,
čaj/mleko

Ržen kruh, domač
vitaminski namaz,
čaj/mleko

Mlečni riž z
lešnikovim posipom

Polnozrnat kruh,
domač ribji namaz,
čaj/mleko

Banana

Sadno-zelenjavni
prigrizek

Sadni krožnik

Banana

Sirni krožnik

Piščančji trakci* v
smetanovi omaki, kuskus s korenčkom,
zelena solata

Ričet s prekajenim
mesom (narezan na
koščke), kruh, domača
jogurtova strnjenka z
gozdnimi sadeži

Goveja juha z zlatimi
kroglicami, kuhana
govedina narezana
na drobno, kremna
špinača, pire krompir

Svinjski kare, rizibizi, baby korenček,
rdeča pesa

Zelenjavna enolončnica
z ajdovo kašo, jagodni
cmoki z maslenimi
drobtinicami, mešan
kompot

Ajdov kruh, rezine
jabolka

Črna žemljica (40 g),
rezine hruške*

Jogurt, banana

Masleni piškoti,
mandarina

Rezine vanilijevega
kakija

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: 9. 11.– 13. 11. 2020
1 – 3 let
OBROKI

Zajtrk

Dop.
malica

Kosilo

Pop.
malica

PONEDELJEK, 9. 11.

TOREK, 10. 11.

SREDA, 11. 11.

ČETRTEK, 12. 11.

PETEK, 13. 11.
BREZMESNI DAN

Graham kruh*, zeliščni
namaz, sadni
čaj/mleko

Zaroštan močnik,
čokoladni posip,

Polnozrnat kuh*, domač Prosena kaša z
čičerikin namaz,
jabolki
čaj/mleko

Črni kruh*, domač
vesoljski namaz, čaj

Sadni krožnik

Banana

Sadni krožnik

Banana

Sirni krožnik

Minjon juha, goveji
trakci v omaki, ajdova
kaša s porom, endivija
z motovilcem

Testenine (polžki),
majaronovo meso,
sestavljena solata
(kristalka in radič)

Pečena piščančja prsa,
mlinci, rdeče zelje

Goveji golaž, skutini
štruklji s praženimi
drobtinami,
motovilec v solati

Bučna juha, paniran
file ostriža, blitva s
krompirjem, rdeča
pesa

Žepek s sezamom*
(40 g), mandarina

Prerezana žemljica z
rezino sira, čaj

EGO jogurt, koruzna
štručka (40 g)

Kokosova potica*,
čaj

Navihanček z
gozdnimi sadeži,
rezine jabolka

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: 16. 11.– 20. 11. 2020
1 – 3 let
OBROKI

Zajtrk

Dop.
malica

Kosilo

PONEDELJEK,16. 11.

TOREK, 17. 11.

SREDA, 18. 11.

ČETRTEK, 19. 11.

PETEK, 20. 11.
TRADICIONALNI SLO
ZAJTRK

Mlečni gres, čokoladni
posip

Polbel kruh*, maslo,
marmelada,
čaj/mleko

Polnozrnat pirin zdrob Polnozrnat rogljič z
diabetično
marmelado, čaj

Banana

Sadno-zelenjavni
krožnik

Banana

Sadni krožnik

Sirni krožnik

Goveji zrezki v grahovi
omaki, narezani na
koščke, polžki, rdeča
pesa

Vipavska jota s suhim
mesom narezanim na
koščke, kruh,
kokosovo pecivo, čaj

Cvetačna juha,
štefani pečenka, pire
krompir, kremna
špinača

Piščančji paprikaš,
polenta, motovilec z
jajčkom

Zelenjavna kremna
juha, file lososa,
dušen riž, rdeča pesa

Slanik*, hruška

Skuta s podloženim
sadjem

Rezine dinje

Sadni jogurt*,
kamutova štručka
(40 g)

Korenčkovi piškoti*,
rezine hruške

Pop.
malica

Polbel kruh*, maslo,
med*, čaj/mleko,
rezine jabolka*

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: 23. 11.– 27. 11. 2020
1 – 3 let
OBROKI

PONEDELJEK, 23. 11.

TOREK, 24. 11.

SREDA, 25. 11.

ČETRTEK, 26. 11.

PETEK, 27. 11.
BREZMESNI DAN

Mlečni riž s
čokoladnim posipom

Pirirn kruh*,
zelenjavno-sirni
namaz, čaj/mleko

Pisan kruh,
albuminska skuta,
čaj/mleko

Mlečni zdrob,
lešnikov posip

Polnozrnat kruh*,
domač ribji namaz,
čaj/mleko

Banana

Sadni krožnik

Zelenjavni krožnik

Banana

Sirni krožnik

Čufti v paradižnikovi
omaki, pire krompir,
mešana solata

Boranija z govedino
(živilo iz sheme
kakovosti), kruh,
domač vanilijev
puding
Mandarina

Segedin zelje, ajdovi
žganci, jabolčna
čežana s smetano

Dušena piščančja
prsa, zelenjavni riž,
zelena solata

Zelenjavna
enolončnica s kvinojo
in lečo, orehove
palačinke, kompot

Rezine vanila kakija,
baby piškoti

Rezine jabolka

Pekovsko pecivo*
(40 g), mandarina

Zajtrk

Dop.
malica

Kosilo

Rezine hruške
Pop.
malica

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: 30. 11.– 4. 12. 2020
1 – 3 let
OBROKI

PONEDELJEK, 30. 11.

Kosilo

SREDA, 2. 12.

ČETRTEK, 3. 12.

PETEK, 4. 12.
BREZMESNI DAN

Kus kus na mleku

Makovka, čaj/mleko,
jabolko

Mlečni riž, kakavov
posip,

Pirin kruh, domač
jajčni namaz,
čaj/mleko

Črni kruh*, domač
tunin namaz, čaj

Banana

Sadni krožnik

Banana

Zelenjavni krožnik

Sadni krožnik

Grahova juha, špageti
(polžki) po milansko,
mešana solata

Pire krompir, kisla
repa, zelenjavni
polpet

Krompirjev golaž s
hrenovko (narezano
na koščke), ržen
kruh, domač jabolčni
zavitek

Lečina juha, špinačni
tortelini v sirovi omaki,
riban sir, motovilec

Medenjak*, čaj

Rožičeva potica*, čaj

Porova juha, rižota iz
3 vrst žit s
piščancem, grahom in
korenčkom,
parmezan, kristalka z
radičem
Pšenični žepek z
lanom*, jabolko

Rezine pomaranče

Pletena štručka
(40 g), čaj

Zajtrk

Dop.
malica

TOREK, 1. 12.

Pop.
malica

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.

