
JÍDELNÍČEK – JELOVNIK 

                                         02.05. – 06.05. 2016.
                                              

 

 

PONDĚLÍ 

 Snídaně – chléb, pomazánka Buterino, 

kakao 

- ovoce                                                           

Oběd – kuřecí polévka s játrovími 

knedlíčky, rižoto s kuřecím masem a tykví, 

zeloví salát s mrkví 

Svačina – ovoce 

 

ÚTERÝ 
Snídaně – chléb, margo, vařené vajíčko, 

čáj 

- ovoce 

Oběd – květák a brokule s vepřovím 

masem, chléb, sušenky 

Svačina – jogurt, chléb 

 

STŘEDA 
Snídaně – žgance s kyselou smetanou 

- ovoce       

 Oběd – hovězí polévka, masové knedlíky 

v rajské omáčce,bramborová kaše, chléb 

Svačina – ovoce 

 

ČTVRTEK 

Snídaně – chléb, pomazánka z tvarohu a 

čerstvé papryky, mléko                                   

- ovoce 

Oběd – hrách s kyselím zelím a uzeným 

masem, chléb, koláč z kynutého těsta s 

povidlama                                                     

Svačina –  ovoce 

 

PÁTEK  
Snídaně – chléb, margo, šunka, čáj 

-  ovoce 

Oběd – krůti ragů polévka, těsto zapékané 

s tvarohem 

 Svačina- pizza pečivo, cedevite 
 

 

 

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

 
 

 

 

 PONEDJELJAK 

Doručak –  kruh,namaz Buterino, kakao        

- voće 

Ručak – pileća juha sa jetrenim, 

noklicama, rižoto sa piletinom i 

tikvicama, kupus salata sa mrkvom 

Užina – voće 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

UTORAK 
Doručak  – kruh, margo, kuhano jaje, čaj 

- voće 

Ručak –varivo od cvjetače i brokule sa 

svinjetinom, kruh, keksi 

Užina – jogurt, kruh 

 

SRIJEDA 

Doručak – žganci, kiselo vrhnje 

- ovoce 

Ručak – juneća juha, mesne okruglice u 

umaku od rajčice, pire krumpir, kruh 

Užina – voće 

 

ČETVRTAK 

Doručak –kruh, namaz od svježeg sira i 

paprike, mlijeko 

- voće 

Ručak – grah sa kiselim kupusom i suhim 

mesom, kruh, kolač od dizanog tijesta sa 

pekmezom 

Užina – voće 

 

PETAK 

Doručak – kruh, margo, šunka, čaj 

- voće 

Ručak – ragu juha od puretine, tijesto 

zapečeno sa sirom 

Užina – pizza pecivo, cedevita 

 
 

 

 
Jelovnik izradile:  

Alenka Veltruski – prvostupnica sestrinstva 

Ruženka Husak – glavna kuharica 
Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.

Školka si dodržuje právo výměny jídelníčku  


	PONDĚLÍ
	ÚTERÝ
	STŘEDA
	ČTVRTEK
	PÁTEK
	Snídaně – chléb, margo, šunka, čáj
	Ručak – pileća juha sa jetrenim, noklicama, rižoto sa piletinom i tikvicama, kupus salata sa mrkvom
	Užina – voće
	SRIJEDA
	Doručak – žganci, kiselo vrhnje

	ČETVRTAK
	Doručak –kruh, namaz od svježeg sira i paprike, mlijeko
	Užina – voće
	PETAK

