
 

 

 

 
           

        

 

                            

                       
 

 

 

 

Za otroke I. starostnega obdobja je po dogovoru vedno na razpolago tudi mlečni zajtrk.      Dober tek! 
Za žejo je otrokom preko celega dneva na razpolago nesladkan čaj. 
Jedi, ki vsebujejo zelenjavo, so pripravljene iz sveže sezonske zelenjave. 
V primeru težav pri dobavi, lahko pride do spremembe jedilnika. 
Jedi, ki vsebujejo ekološko pridelana živila so obarvana zeleno in označena z zvezdico(*)   
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PONEDELJEK: 8. 10. 2018 
ZAJTRK: šipkov čaj z limono, smetanov namaz (7), ržen kruh (1) 
MALICA: hruška 
KOSILO: prežganka (1, 7, 3), puranja rižota z ajdovo kašo (7), zelena solata s fižolom 
MALICA: kruh (1), sveže mleko (7) 

TOREK: 9. 10. 2018 
ZAJTRK: borovničev čaj z medom, črni kruh (1), piščančja hrenovka (1, 6), ajvar  
MALICA: slive 
KOSILO: krompirjeva juha z zeleno lečo, ajdova zlivanka s skuto (1, 3,7), sadni napitek 
MALICA: bio sadni kefir* (7), bio pirina štručka* (1) 

SREDA: 10. 10. 2018 
ZAJTRK: bela kava (7), makovka (1) 
MALICA: banana 
KOSILO: cvetačna juha s kvinojo* (7), goveji file Stroganov* (7), polenta* (1), sok  
MALICA: kruh (1), maslo (7) 

ČETRTEK: 11. 10. 2018 
ZAJTRK: planinski čaj z limono, polbel kruh (1), mesno-zelenjavni namaz (3) 
MALICA: mandarina 
KOSILO: špinačna kremna juha, pečen pisan ostriž, pire krompir (7), paradižnikova solata 
MALICA: navadni jogurt (7), marmelada (12), rahli ovseni kosmiči (1) 

PETEK: 12. 10. 2018 
ZAJTRK: mlečna kaša s suhimi slivami (7, 12) 
MALICA: jabolko 
KOSILO: juha z rezanci in korenčkom (1, 3), ocvrt  piščanec (1, 3), zelenjavni riž s smetano in paradižnikom (7),                                                                                       

mešana solata 
MALICA: masleni kruh (7), čaj 

Nekatere jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost iz priloge II Uredbe 
1169/2011/EU. Seznam jedi, ki jih ponujamo v okviru naše redne prehrane in vsebujejo alergene, je dostopen na 
oglasnih deskah. 

mailto:vrteclitija@guest.arnes.si

