
 

mesec: maj

Datum Malica Kosilo

PRAZNIK PRAZNIK

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
ŠS - šolska shema
SLP - slovenski lokalni pridelovalci
Izdelek izbrane kakovosti

Odgovorna oseba: Lidija Pišek, dipl.san.ing.
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sadje (ŠS) špinačna juha

rižota s puranjim mesom in šparglji

zeliščni čaj solatni izbor

sirova štručka

kuhan pršut

sveža paprika

 sadje cvetačna juha

krompirjeva musaka

mleko solatni izbor

rogljič

sadje špargljeva kremna juha

goveji trakci v zelenjavni omaki

sadni čaj pirini svaljki

pirin kruh solatni izbor

tunin namaz

sveža redkvica

mlečni riž v lončku ( SLP) piščančji paprikaš

banana polenta

solatni izbor

sadje zelenjavna enolončnica

carski praženec

čokoladno mleko jabolčna čežana

ržen kruh

rezina sira 

sveža solata

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
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19.05.2020

Ponedeljek

18.05.2020

Torek

Sreda
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sadje (ŠS) kolerabna juha
pečen piščanec

kakao mlinci
mlečni rogljič z marmelado solatni izbor

sadje goveja juha z domačo zakuho
špageti (SLP)

zeliščni čaj mesnozelenjavna omaka
ovseni kruh solatni izbor
sirni namaz
svež paradižnik
sadje telečja obara z žličniki

marmorni kolač
makovka razredčen jabolčni sok
sadni kefir 

polžek pizza (SLP) porova juha
jabolko svinjski medaljoni v gorčični omaki

polnozrnat kus kus
solatni izbor

sadje korenčkova juha s proseno kašo
pečena postrv (SLP)

sadni čaj krompir v kosih
koruzna žemlja solatni izbor
piščančja prsa
sveža solata

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika v primeru objektivnih razlogov.
Popoldanska malica - mlečni oz. pekovski izdelki ter sadje oz. napitek
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