
JÍDELNÍČEK – JELOVNIK 

                                         11.04. – 15.04. 2016.
                                              

 

PONDĚLÍ 

 Snídaně –  chléb, máslo, med, mléko 

- ovoce                                                           

Oběd –  zelí na slato s vepřovím masem, 

bramborová kaše, chléb, oplatky 

Svačina – banány 

 

 

 

ÚTERÝ 
Snídaně – chléb, pomazánka s vájíčkama, 

čáj 

- ovoce 

Oběd – hovězí polévka, těsto zapékané 

s mletým masem, zelený salát s kukuřici 

Svačina – ovocný jogurt 

 

 

STŘEDA 
Snídaně – chléb, tavený sýr, bílá káva 

- ovoce       

 Oběd – smíšená zelenina s hovězím 

masem, chléb, pita s jablkama 

Svačina – chléb, mléčná pomazánka, 

cedevita 

 

 

ČTVRTEK 

Snídaně – bramboroví chléb, máslo, kakao 

 - ovoce 

Oběd –  kuřecí polévka, dušené kuřecí 

maso, ryže, houbová omáčka, ciklaSvačina 

Svačina –  ovoce 

 

PÁTEK  
Snídaně – krupičná kaše, čokoláda 

-  ovoce 

Oběd – rajská polévka, flíčky se zelíma 

párkem 

 Svačina- ovoce 
 

 

 

. 
Jídelníček vypracovali:  
Alenka Veltruská- bacc. zdr. sestra 

Ruženka Husáková – hlavní kuchařka 
Školka si dodržuje právo výměny jídelníčku 
 

 

 PONEDJELJAK 

Doručak –  kruh, maslac, med, mléko 

- voće 

Ručak – varivo od kupusa na slatko sa 

svinjetinom, pire krumpir, kruh, 

napolitanke 

Užina – banane 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

UTORAK 
Doručak  – kruh, namaz sa jajima, čaj          

- voće 

Ručak –juneća juha, tijesto zapečeno sa 

mljevenim mesom, zelena salata sa 

kukuruzom 

Užina – voćni jogurt 

 

 

SRIJEDA 

Doručak – kruh, topljeni sir, bijela kava 

- ovoce 

Ručak – varivo od mješanog povrća sa 

junetinom, kruh, pita sa jabukama 

Užina – kruh, mliječni namaz, cedevita 

 

 

 

ČETVRTAK 

Doručak – krumpirov kruh, maslac, kakao 

- voće 

Ručak – pileća juha, pirjana piletina, riža, 

umak od gljiva, cikla 

Užina – voće 

 

PETAK 

Doručak – gris na mlijeku, čokolada 

- voće 

Ručak – krem juha od rajčice, flekice sa 

kupusom i hrenovkama 

Užina – voće 

 

 
 

Jelovnik izradile:  

Alenka Veltruski – prvostupnica sestrinstva 
Ruženka Husak – glavna kuharica 

Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika 
 



.
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