
JÍDELNÍČEK – JELOVNIK 

                                   13.06. – 17.06. 2016.
                                              

 

 

 

PONDĚLÍ 

 Snídaně – chléb, tavený sýr, kraš ekspres   

- ovoce                                                           

Oběd – krůti polévka, dušené krůti maso, 

ryže, koprová  omáčka, zeloví salát 

Svačina – ovoce 

 

 

ÚTERÝ 
Snídaně – chléb, pomazánka s vajíčkama, 

čáj 

- ovoce 

Oběd – tykev s vepřovím masem, 

bramborová kaše, chléb, zmrzlina 

Svačina – ovoce 

 

 

STŘEDA 
Snídaně – čokoládové kornfleksi, mléko 

- ovoce       

 Oběd – kuřecí polévka, pečené kuřecí 

maso, mlince, zelený salát 

Svačina – jahody 

 

ČTVRTEK 

Snídaně – chléb, máslo, marmeláda, mléko 

-  ovoce 

Oběd –  hrášek se zeleninou a hovězím 

masem, chléb, ovocný koláč 

Svačina- ovoce 

 

PÁTEK  
Snídaně – chléb, párek, čáj 

-  ovoce 

Oběd –  hustá zeleninová polévka, těsto 

zapékané s tvarohem 

 Svačina-  ovoce 

 
 

Jídelníček vypracovali:  
Alenka Veltruská- bacc. zdr. sestra 

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

 

 

 

 

PONEDJELJAK 

Doručak – kruh, topljeni sir, kraš ekspres   

- voće 

Ručak – pureća juha, pirjana puretina, riža, 

umak od kopra, kupus salata 

Užina – voće 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

UTORAK 
Doručak  – kruh, namaz sa jajima, čaj 

- voće 

Ručak – varivo od tikvica sa svinjetinom, 

pire krumpir, kruh, sladoled 

Užina – voće 

 

 

SRIJEDA 

Doručak – čokoladno kornfleks, mlijeko 

- ovoce 

Ručak – pileća juha, pečena piletina, 

mlinci, zelena salata 

Užina – jagode 

 

ČETVRTAK 

Doručak – kruh, maslac, marmelada, 

mlijeko 

- voće 

Ručak – varivo od graška i korjenastog 

povrća sa junetinom, kruh, voćni kolač 

Užina – voće 

 

PETAK 

Doručak – kruh, hrenovke, čaj 

- voće 

Ručak – krem juha od povrća, tijesto 

zapečeno sa sirom 

Užina – voće 

 
 

Jelovnik izradile:  

Alenka Veltruski – prvostupnica sestrinstva 
Ruženka Husak – glavna kuharica 

Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.
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