
JÍDELNÍČEK – JELOVNIK 

                                         08. 02. – 12.02. 2016.
                                              

 

 

PONDĚLÍ 

 Snídaně – chléb, tavený sýr, bílá káva 

- ovoce                                                           

Oběd –  kapusta, sekaná, chléb 

Svačina – sušenky, čáj 

 

 

ÚTERÝ 
Snídaně – chléb, máslo, med, mléko 

- ovoce 

Oběd – kuřecí paprykáš s knedlíčkama, 

chléb, koblihy 

Svačina – ovoce 

 

 

STŘEDA 
Snídaně – chléb, pomazánka z tvarohu, čáj 

- ovoce       

 Oběd – rajská polévka, smažené rybí 

tyčinky,  restované brambory, zelený salát 

Svačina – jogurt, chléb 

 

ČTVRTEK 

Snídaně –  chléb, margo, šunka, čáj 

 - ovoce 

Oběd – hrách se zelím, a hovězím masem, 

chléb, pudyng 

Svačina – banány 

 

PÁTEK  
Snídaně – žgance, smetana 

-  ovoce 

Oběd – kuřecí polévka, ryžoto s vepřovím 

masem, cikla, chléb 

Svačina- ovoce 

 

 

 

 
Jídelníček vypracovali:  

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

Školka si dodržuje právo výměny jídelníčku. 

  

 

 

PONEDJELJAK 

Doručak -  kruh, topljeni sir, bijela kava 

- voće 

Ručak – varivo od kelja, mesna štruca, 

kruh 

Užina – keksi, čaj 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UTORAK 
Doručak  – kruh,  maslac, med, mlijeko 

- voće 

Ručak – pileći paprykaš sa noklicama, 

kruh, krafne 

Užina – voće 

 

 

SRIJEDA 

Doručak – kruh, namaz od svježeg sira, čaj 

- ovoce 

Ručak – juha od rajčice, prženi riblji 

štapići, restani krumpir, zelena salata 

Užina – jogurt, kruh 

 

ČETVRTAK 

Doručak – kruh, margo, šunka, čaj 

- voće 

Ručak – grah sa kiselim kupusom i 

junetinom, kruh, puding 

Užina –  banane 

 

PETAK 

Doručak – kukuruzni žganci, kiselo vrhnje 

- voće 

Ručak – pileća  juha, rižoto sa svinjetinom, 

cikla, kruh 

Užina –  voće 

 

 

 

 
Jelovnik izradile:  

Alenka Veltruski – prvostupnica sestrinstva 

Ruženka Husak – glavna kuharica 
Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.
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