
 
JEDILNIK, 

 

ZAJTRK mlečna prosena kaša
MALICA osje gnezdo(1,3,7,8)

KOSILO cvetačna juha s proseno kašo
zeljem 

POP. MALICA prepečenec(1), mandarina

ZAJTRK pirin kruh(1), umešana jajca
MALICA sezamova bombetka

solata** 
KOSILO kus-kus s piščančjim mesom in zelenjavo
POP. MALICA bio kakavovo pecivo**

ZAJTRK orehov štrukelj(1,3,

MALICA kruh ovseni(1), piščančja salama
KOSILO džuveč riž, piščančje bedro, zeljna solata s fižolom
POP. MALICA crispy polnozrnati

ZAJTRK ovsen kruh(1), maslo
MALICA  slanik(1), sadni grški jogurt
KOSILO pire krompir(7), čufti v paradižnikovi omaki
POP. MALICA ovseni kruh(1), topljeni sir

ZAJTRK pirin kruh(1), mlečni namaz
MALICA ajdov burek(1,3,7), navadni jogurt
KOSILO tortelini-špinačni(1,3,12

POP. MALICA čokoladna špirala
 
 

OPOZORILO: V zgornjih jedeh so lahko prisotne sledi vseh naslednjih  alergenov: 1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti pšenica, rž, ječm
kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih. 2. Raki in proizvodi iz njih,  3. jajca in proizvodi iz njih,
(kikiriki) in proizvodi iz njih, 6. zrnje soje in proizvodi iz njega, 7. mleko in mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo, 8. or
indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih, 9. listna zelena in proizvodi iz nje, 
10. gorčično seme in proizvodi iz njega, 11. sezamovo seme in proizvodi iz njega, 12. žveplov dioksid in sulfidi, 13. volčji 
14. mehkužci in proizvodi iz njih.   
 
*ekološko živilo 
** lokalno živilo 

 
# Pridržujemo si pravico, da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Hvala za razumevanje.

 
 

JEDILNIK, 12.TEDEN, 22. 11.-26. 11. 2021

 
PONEDELJEK, 22. 11. 

mlečna prosena kaša(7), posip z lešniki in cimetom(8), sadje 
(1,3,7,8), jabolko, ŠS: mleko**(7) 

cvetačna juha s proseno kašo(7), piščančji kanelon(1,3,7,9), krompirjeva** solata z 

, mandarina 
 

TOREK, 23. 11. 
, umešana jajca(3,7), zelenjavni krožnik, čaj 

sezamova bombetka(1), piščančja pleskavica, čaj-sadni, ŠS: sveža zelena 

kus s piščančjim mesom in zelenjavo(1), zelena solata z radičem** in koruzo
bio kakavovo pecivo**(1), sadje 

 
SREDA, 24. 11. 

1,3,7,8), kaki, mleko(7) 
, piščančja salama, kisle kumarice, planinski čaj 

džuveč riž, piščančje bedro, zeljna solata s fižolom 
crispy polnozrnati(1), 100% sadni sok 

 
ČETRTEK, 25. 11. 

, maslo(7), marmelada, mleko(7), sadje 
, sadni grški jogurt(7),ŠS: hruška** 

, čufti v paradižnikovi omaki(1), zelena solata 
, topljeni sir(7), sveža paprika 

 
PETEK, 26. 11. 

, mlečni namaz(7), zelenjavni krožnik, sadni čaj z limono
, navadni jogurt(7) 
1,3,12), paradižnikova omaka(1,7), rdeča pesa 

čokoladna špirala(1,3,6,7) 

: V zgornjih jedeh so lahko prisotne sledi vseh naslednjih  alergenov: 1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti pšenica, rž, ječm
kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih. 2. Raki in proizvodi iz njih,  3. jajca in proizvodi iz njih, 4. ribe in proizvodi iz njih, 5. arašidi 
(kikiriki) in proizvodi iz njih, 6. zrnje soje in proizvodi iz njega, 7. mleko in mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo, 8. oreščki: mandlji, lešniki, orehi, 

acija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih, 9. listna zelena in proizvodi iz nje, 
10. gorčično seme in proizvodi iz njega, 11. sezamovo seme in proizvodi iz njega, 12. žveplov dioksid in sulfidi, 13. volčji 

Pridržujemo si pravico, da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Hvala za razumevanje.

. 2021 

, krompirjeva** solata z 

ŠS: sveža zelena 

, zelena solata z radičem** in koruzo 

, zelenjavni krožnik, sadni čaj z limono 

: V zgornjih jedeh so lahko prisotne sledi vseh naslednjih  alergenov: 1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti pšenica, rž, ječmen, oves, pira, 
4. ribe in proizvodi iz njih, 5. arašidi 

eščki: mandlji, lešniki, orehi, 
acija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih, 9. listna zelena in proizvodi iz nje, 

10. gorčično seme in proizvodi iz njega, 11. sezamovo seme in proizvodi iz njega, 12. žveplov dioksid in sulfidi, 13. volčji bob in proizvodi iz njega, 

Pridržujemo si pravico, da ob nepredvidljivih dogodkih spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Hvala za razumevanje. 


