
ЈЕЛОВНИК 

 

 Понедељак 25.11.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто парадајз чорба пилећи рагу са шпагетама 
 свињски одрезак у бешамел сосу салата 
 јунећа натур шницла суви оброк 
 барени пиринач, карфиол,  воће 
 боранија 

 салата 
 десерт: мафине 
 Алергени 
 глутен, јаја, риба, соја, млеко, сенф 

 

 Уторак 26.11.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто кокошија супа роштиљска кобасица, сир фета 
 печена пилетина кромпир у гаћама 
 бела вешалица салата 
 кромпир пире, мешано поврће суви оброк 
 салата воће 
 десерт: крем блок 

 Среда 27.11.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто густ пасуљ са фашираном шницлом свињски ражњићи 
 помфрит, прилог 
 грашак са кнедлама и пилећим  салата 
 месом 
 воће 
 салата 
 печена пастрмка 
 десерт: колач 
 густ пасуљ са печеном  

 
 
 Четвртак 28.11.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто рибља чорба кватро макароне, јогурт 
 печена риба шкарпина резанци са кромпиром, чај 
 фишбургери, мајонез сос суви оброк 
 кромпир салата, шарени пилав воће 
 салата 
 сок 

 

 

 



 Петак 29.11.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто свињски паприкаш са палентом суви оброк 
 соте строганов са рижом десерт: крем за мазање 
 печена риба са рижом 
 салата 
 воће 

 Субота 30.11.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чоколадно млеко пилећи паприкаш са кромпиром пљескавица у лепињи са прилогом 
 јетрена паштета, сир топљени салата сок 
 десерт: кроасан 

 Недеља 01.12.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чоколадно млеко кокошија супа сендвич у лепињи са прилогом 
 месни нарезак, барено јаје печени свињски врат сок 
 печени кромпир 
 салата 
 десерт: кекс чоколадни 

 
 
 Понедељак 02.12.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто чорба од поврћа лазања, јогурт 
 пилећи ајмокац пита са шампињонима, компот 
 сотирани свињски бут воће 
 рибља шницла 
 боранија, пиринач, карфиол 
 салата 
 десерт: ролнице са вишњом 

 Уторак 03.12.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто парадајз чорба шпагете миланезе сир трапист 
 печена риба скуша, пастрмка шпагете наполитана 
 фишингери, тартар сос салата 
 слани кромпир, шпанат суви оброк 
 салата воће 
 сок 

 

 

 

 



 Среда 04.12.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто чорбаст пасуљ са сувим ребрима пица мрсна, јогурт 
 чорбаст пасуљ са печеном рибом пица посна, чај 
 златиборски паприкаш са  воће 
 палентом 

 салата 
 десерт: колач 

 Четвртак 05.12.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто бела чорба, посна чорба јунећи гулаш са макаронама 
 бечка шницла рибљи паприкаш са макаронама 
 пилеће ноазете салата 
 панирани филети сома суви оброк 
 гриловано поврће, кромпир пире, воће 
  шаргарепа 

 салата 
 десерт: мафине, компот 
 
 
 Петак 06.12.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто пилећа бајадера суви оброк 
 грчка мусака десерт: пудинг 
 посна мусака 
 салата 
 воће 

 Субота 07.12.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чоколадно млеко слатки купус са јунећим месом пилећа вешалица у лепињи са  
 месни нарезак, барено јаје салата прилогом 
 десерт: кекс чоколадни сок 

 Недеља 08.12.2019. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чоколадно млеко јунећа супа сендвич у лепињи са прилогом 
 јетрена паштета, сир топљени похована пилетина сок 
 печени кромпир 
 салата 
 десерт: крем блок 

 

 


