
JÍDELNÍČEK – JELOVNIK 

                                         13.07. – 17.07. 2015.
                                              

 

 

 

PONDĚLÍ 

 Snídaně –  chléb, máslo, čáj 

- ovoce                                                           

Oběd –  hovězí polévka, plněná paprika 

v rajské omáčce,michanky, chléb,  

Svačina – ovocny jogurt 

 

ÚTERÝ 
Snídaně – chléb, sýt trapist, mléko                           

- limonáda 

Oběd-  příkrm od luskovin s kuřecim 

masem, chléb, koláč 

Svačina – ovoce 

 

STŘEDA 
Snídaně –  kropičná kaše, čokoláda                                            

- čáj    

 Oběd – hovězí polévka, dušená ryže, 

hovězí guláš,mychany salát 

Svačina – ovoce, broskev 

 

ČTVRTEK 

Snídaně – chléb, paštika, čáj 

-- ovoce 

Oběd – příkrm od květáku a brokule, 

chléb, zmrzlina 

Svačina – chléb, mléčná pomazánka, 

cedevita 

 

 

 

PÁTEK  
Snídaně – chléb, margo, med, mléko 

-  cedevita 

Oběd – kuřecí polévka, těsto se zelím a 

hrenovkou 

Svačina- ovoce 
 
 

 

 
 

Jídelníček vypracovali:  

Alenka Veltruská- bacc. zdr. sestra 
Ruženka Husáková – hlavní kuchařka 

Školka si dodržuje právo výměny jídelníčku. 

  

 

 

PONEDJELJAK 

Doručak –  kruh,maslac, čaj                                                         

- čaj 

Ručak –juneća juha, punjena paprika u 

umaku od rajčice, pire krumpir, kruh  

Užina – voćni jogurt 

 

UTORAK 
Doručak  – kruh, sir trapist, mlijeko 

- limunada 

Ručak – varivo od mahuna s piletinom, 

kruh, kolač                                     

Užina – voće 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SRIJEDA 

Doručak – gris na mlijeku s čokoladom u 

prahu 

- čaj 

Ručak – juneća juha, pirjana riža,juneći 

gulaš, mješana salata 

Užina – voće - breskve 

 

ČETVRTAK 

Doručak – kruh, pašteta, čaj 

- voće 

Ručak – varivo od cvjetače i brokule, kruh, 

sladoled 

Užina – kruh, mlječni namaz, cedevita 

 

 

  PETAK 

Doručak – kruh,margo, med, mlijeko 

- cedevita 

Ručak – pileća juha, flekice s kupusom i 

hrenovkama 

Užina – voće 

 

 
Jelovnik izradile:  

Alenka Veltruski – prvostupnica sestrinstva 
Ruženka Husak – glavna kuharica 

Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.
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