
JÍDELNÍČEK – JELOVNIK 

                                         31.08. –  04. 09. 2015.
                                              

 

 

PONDĚLÍ 

 Snídaně – chléb, margo, mléko   

- ovoce                                                           

Oběd –  zelί na slatko s vepřovίm masem, 

bramborová kaše, chléb, sušenky 

Svačina – ovoce 

 

ÚTERÝ 
Snídaně – chléb, mléčná pomazánka,  

kakao                                                                        

- ovoce 

Oběd-  kuřecί polévka, ryžoto s kuřecίm 

masem, zelovί salát s mrkvί 

Svačina – ovoce 

 

STŘEDA 
Snídaně –  chléb, margo, salám, čáj   

- ovoce                                                   

 Oběd – přίkrm z luskovin s krủtim masem, 

chléb, koláč s pudyngu 

Svačina – ovoce  

 

ČTVRTEK 

Snídaně – kukuřičné kornfleksi chléb, 

mléko 

-- ovoce 

Oběd – hovězί polévka, hovězί guláš, těsto, 

mychaný salát, chléb                                      

Svačina – ovoce 

 

PÁTEK  
Snídaně – chléb, pomazánka s tunou čáj  ,  
-  cedevita 

Oběd – kuřecί paprikáš, chléb, zmrzlina 

Svačina- rohlik, cedevita 
 

 
 

Jídelníček vypracovali:  

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

Školka si dodržuje právo výměny jídelníčku. 

  

 

PONEDJELJAK 

Doručak –  kruh, margo, mlijeko                          

- voće 

Ručak – kupus na slatko, pire krumpir, 

kruh, keksi 

Užina – voće 

 

UTORAK 
Doručak  – kruh, mliječni namaz, kakao 

- voće 

Ručak – pileća juha, rižoto sa piletinom, 

kupus salata sa mrkvom 

Užina – voće 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

SRIJEDA 

Doručak – kruh, margo, narezak, čaj 

- voće 

Ručak – varivo od mahuna sa puretinom, 

kruh, kolač od pudinga 

Užina – ovoce 

 

ČETVRTAK 

Doručak – kukuruzni kornfleks, mlijeko 

- voće 

Ručak – juneća juha, juneći gulaš, tijesto, 

mješana salata, kruh 

Užina – cedevita 

 

  

 PETAK 

Doručak – kruh, namaz sa tunjevinom, čaj 

- cedevita 

Ručak – pileći paprikaš, kruh, sladoled 

Užina – pecivo, cedevita 

 

 
Jelovnik izradile:  

Alenka Veltruski – prvostupnica sestrinstva 

Ruženka Husak – glavna kuharica 

Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.
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