
    PREŽIHOVEGA VORANCA     

 
Jedilnik od ponedeljka, 17. 02. 2020, do petka, 21. 02. 2020 

 
 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

17. 02. 2020 18. 02. 2020 19.02.2020 20. 02. 2020 21. 02. 2020 

ZAJTRK 
8:15 – 
8:30 

Kuhan pršut, rezan sir 
(vsebuje: mleko), 
kajzerica (vsebuje: 
pšenica, lahko vsebuje v 
sledovih: mleko, sezam, 
jajca), kisla kumara, čaj 

Pašteta (vsebuje: sirotka, 
soja, mleko lahko vsebuje 
v sledovih: jajca), ovsen 
kruh (vsebuje: pšenica, 
oves, lahko vsebuje v 
sledovih: mleko, soja, 
jajce,  sezam), mini 
paradižnik, čaj 

Rezan sir (vsebuje: 
mleko), koruzna žemlja 
(vsebuje: pšenica, lahko 
vsebuje v sledovih: 
mleko, sezam, jajca), 
sveža paprika, kakav 
(vsebuje: mleko), 

Hrenovka (vsebuje: 
soja), gorčica  (vsebuje: 
gorčica), hot dog štručka 
(vsebuje: pšenica, lahko 
vsebuje v sledovih: mleko, 
sezam, jajca), čaj z 
limono 

Medeni namaz (vsebuje: 
mleko), polnozrnat kruh 
(vsebuje:pšenica, rž, lahko 
vsebuje v sledovih: mleko, 
soja, sezam, oreščki), 
mleko(vsebuje: mleko), 
jabolko 

 

KOSILO 
12:30 – 
13:00 

Bučna juha (vsebuje: 
mleko), koruzna polenta, 
goveji golaž (vsebuje: 
pšenica, zelena), zelena 
solata s fižolom in 
domačim kisom, voda 

Cvetačna juha (vsebuje: 
mleko, zelena), svinjski 
zrezek v omaki, tri žita, 
rdeča pesa v solati, 
voda 

Milijonska juha 
(vsebuje: jajce, zelena, 
pšenica), ocvrt oslič 
(vsebuje: pšenica, riba), 
slan krompir z blitvo, 
zelena solata s koruzo 
in domačim kisom, 
voda 

Grahova juha, 
makaronovo meso 
(vsebuje: pšenica, jajca, 
zelena), riban sir 
(vsebuje: mleko), radič s 
krompirjem in domačim 
kisom, voda 

Porova juha, zelenjavni 
zrezek (vsebuje: oves, 
soja), pražen krompir 
(vsebuje: mleko), mešana 
solata z domačim 
kisom, voda 

POP. MAL. 
OB 13:00 

Jabolčni žepek 
(vsebuje:pšenica, mleko, 
jajca, lahko vsebuje v 
sledovih: sezam, oreščki), 
mleko, jabolko 

Sirova štručka(vsebuje: 
pšenica, soja, mleko, lahko 
vsebuje v sledovih: jajca, 
sezam), sok, pomaranča 

Tekoči jogurt (vsebuje: 
mleko), čokoladni 
mafin (vsebuje: pšenica, 
mleko, jajca, sojin lecitin, 
lahko vsebuje v sledovih: 
sezam, oreščki), 
mandarina 

Kruhov rogljič (vsebuje: 
pšenica, mleko, soja,  
lahko vsebuje v sledovih: 
sezam, jajca), mleko 
(vsebuje: mleko), hruška 

Frutabela (vsebuje: soja,  
lešniki, pšenica, oreščki, 
mandeljni, v sledovih 
mleko, sezam), banana 

Opomba: V kolikor ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridružujemo pravico do spremembe jedilnika!  
 

- VSAK DAN LONEC ČAJA NA RAZPOLAGO 

- POPOLDANSKO MALICO VZAMEJO PRI KOSILU 
 


