
JÍDELNÍČEK – JELOVNIK 

                                         07.03. – 11.03. 2016.
                                              

 

 

PONDĚLÍ 

 Snídaně – žgance s mlékem 

- ovoce                                                           

Oběd – kuřecí polévka, đuveđ s kuřecím 

masem, zelený salát s celerem, chléb 

Svačina – ovoce 

 

 

ÚTERÝ 
Snídaně – chléb, margo, salám, čáj 

- ovoce 

Oběd – čočka se zeleninou uzeným masem 

a těstem, chléb 

Svačina – jogurt, chléb 

 

 

STŘEDA 
Snídaně – chléb, máslo, bílá káva 

- ovoce       

 Oběd – hovězí polévka, hovězí guláš, 

těstoviny, cikla 

Svačina – ovoce 

 

 

ČTVRTEK 

Snídaně – chléb, pomazána z tvarohu a 

šunky, mléko 

 - ovoce 

Oběd –  květák a brokule s krůtím masem, 

chléb, koláč 

Svačina – ovoce 

 

PÁTEK  
Snídaně – kukuřičný chléb, margo, 

marmeláda, mléko 

-  ovoce 

Oběd – zelí na slatko, bramborová kaše, 

chléb, sušenky 

Svačina- ovoce 
 

 
 

Jídelníček vypracovali:  

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

Školka si dodržuje právo výměny jídelníčku. 

  

 

 

PONEDJELJAK 

Doručak -  kukuruzni žganci sa mlijekom 

- voće 

Ručak – pileća juha, đuveđ sa pilećim 

mesom, zelena salata sa celerom, kruh 

Užina – voće 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

UTORAK 
Doručak  – kruh, margo, narezak, čaj 

- voće 

Ručak – leća sa korjenastim povrćem, 

suhim mesom i tijestom, kruh 

Užina – jogurt, kruh 

 

 

SRIJEDA 

Doručak –  kruh, maslac, bijela kava 

- ovoce 

Ručak – juneća juha, juneći gulaš, tijesto, 

cikla, kruh 

Užina – voće 

 

 

ČETVRTAK 

Doručak – kruh, namaz od svježeg sira i 

šunke, mlijeko 

- voće 

Ručak – varivo od cvjetaće i brokule sa 

puretinom, kruh, kolač 

Užina –  voće 

 

PETAK 

Doručak – kukuruzni kruh, margo, 

marmelada, kakao 

- voće 

Ručak – kupus na slatko, pire krumpir, 

kruh, keksi 

Užina – voće 

 

 
Jelovnik izradile:  

Alenka Veltruski – prvostupnica sestrinstva 

Ruženka Husak – glavna kuharica 
Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.
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