
JÍDELNÍČEK – JELOVNIK 

                                         18.04. – 22.04. 2016.
                                              

 

PONDĚLÍ 

 Snídaně –  chléb, linolada, mléko 

- ovoce                                                           

Oběd –  hovězí polévka, vařené hovězí 

maso, ryže, rajská omáčka 

Svačina – ovoce 

 

 

 

ÚTERÝ 
Snídaně – chléb, paštika, čáj 

- ovoce 

Oběd – kuřecí paprykáš, s knedlíčkama, 

chléb, pudingivý koláč 

Svačina – pěčivo z kukuřičné mouky, 

cedevita 

 

 

STŘEDA 
Snídaně – chléb, pomazánka z tuny, čáj 

- ovoce       

 Oběd – hovězí polévka, špagety boloněz, 

zelený salát 

Svačina – jogurt, chléb 

 

 

 

ČTVRTEK 

Snídaně – chléb, margo, sýr trapist, bílá 

káva 

 - ovoce 

Oběd –  kapusta, sekaná, chléb 

Svačina –  chléb, máslo, čáj 

 

PÁTEK  
Snídaně – ryže na mléku, skořice 

-  ovoce 

Oběd – hustá polévka z mrkve, dušené 

krůtí maso se zeleninou, 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 –  kruh, linolada, mlijeko 

- voće 

Ručak – juneća juha, kuhana junetina, riža, 

umak od rajčice 

Užina – voće 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

UTORAK 
Doručak  – kruh, pašteta, čaj                              

- voće 

Ručak – pileći paprika3 sa noklicama, 

kruh, kolač od pudinga 

Užina – pecivo od kukuruznog brašna, 

cedevita 

 

 

SRIJEDA 

Doručak – kruh, namaz od tunjevine, čaj 

- voće 

Ručak – juneća juha, špageti bolonjez, 

zelena salata 

Užina – jogurt, kruh 

 

 

ČETVRTAK 

Doručak –kruh, margo, sir trapist, bijela 

kava 

- voće 

Ručak – varivo od kelja, mesna štruca, 

kruh 

Užina – kruh, maslac, cedevita 

 

PETAK 

Doručak – riža na mlijeku, cimet 

- voće 

Ručak – krem juha od mrkve, puretina 

pirjana sa povrćem, 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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