
JÍDELNÍČEK – JELOVNIK 

                                         21. 03. – 25. 03. 2016.
                                              

 

PONDĚLÍ 

 Snídaně –ovesné vločky na mléku, skořice 

- ovoce                                                           

Oběd – kuřecí polévka, kuřecí maso na 

smetaně, těsto, zelený salát s kukuřici 

Svačina – ovoce 

 

 

 

ÚTERÝ 
Snídaně – chléb, tavený sýr, kakao 

- ovoce 

Oběd – kapusta, sekaná, chléb, koláč 

Svačina – banány 

 

 

STŘEDA 
Snídaně – chléb s bramborama, máslo, 

mléko 

- ovoce       

 Oběd – krůti polévka, ryřoto s krůtim 

masem, cikla 

Svačina - ovoce 

 

 

ČTVRTEK 

Snídaně – chléb, margo, šunka, vařená 

vajíčka, čáj 

 - ovoce 

Oběd –  cizrník s uzeným masem a těstem, 

chléb, kompot 

Svačina –  jogurt, chléb 

 

PÁTEK  
Snídaně – chléb, povidla, čáj 

-  ovoce 

Oběd – hustá polévka z celeru, smažené 

rybí tyčinky, bramborová kaše, zeloví salát 

s mrkví 

 Svačina- ovoce 
 

 

 

 
Jídelníček vypracovali:  
Alenka Veltruská- bacc. zdr. sestra 

Ruženka Husáková – hlavní kuchařka 
Školka si dodržuje právo výměny jídelníčku. 

 

 

 PONEDJELJAK 

Doručak – zobene pahuljice na mlijeku, 

cimet 

- voće 

Ručak – pileća juha, piletina u maku od 

vrhnja, tijesto, zelena salata sa 

kukuruzom 

 Užina – voće 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UTORAK 
Doručak  – kruh, topljeni sir, kakao 

- voće 

Ručak – varivo od kelja, mesna štruca, 

kruh, kolač 

Užina – banane 

 

SRIJEDA 

Doručak – kruh sa krumpirima, maslac, 

mlijeko 

- ovoce 

Ručak – pureća juha, rižoto sa puretinom, 

cikla, kruh 

Užina – voće 

 

 

ČETVRTAK 

Doručak – kruh, margo, šunka, kuhano 

jaje, čaj 

- voće 

Ručak – varivo od slanutka sa suhim 

mesom i tijestom, kruh, kompot 

Užina –   jogurt, kruh 

 

PETAK 

Doručak – kruh, pekmez, čaj 

- voće 

Ručak – krem juha od celera, prženi riblji 

štapići, pire krumpir, salata od kupusa sa 

mrkvom 

Užina – voće 

 

 
 

Jelovnik izradile:  

Alenka Veltruski – prvostupnica sestrinstva 
Ruženka Husak – glavna kuharica 

Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.
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