
ЈЕЛОВНИК 

 

 Понедељак 14.09.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко, какао јунећа супа шпагете миланезе 
 виршла ,сенф котлет парма салата 
 кремић пиринач,чили сос воће 
 салата 
 кекс чоколадни 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.млеко 1.глутен, јаја, целер 1.глутен, јаја, млеко 
 2.глутен, соја, сенф 2.глутен, јаја, целер, млеко 
 3.глутен, млеко, коштуњаво воће 3.целер, глутен 
 5.јаја, млеко, глутен, коштуљаво  
 воће 

 

 Уторак 15.09.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко, какао рибља чорба царска пита, кисело млеко 
 месни нарезак,барено јаје печени фишбургери воће 
 маслац, мармелада кромпир салата, тартар сос 
 салата 
 сок 

 Алергени Алергени Алергени 
 1.млеко 1.глутен, јаја, риба, целер 1.глутен, млеко, соја 
 2.глутен, јаја, соја 2.глутен,јаја, риба, соја 
 3.млеко 3.јаја 

 

 Среда 16.09.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко,какао гравче на тавче бећарац 
 салама шункарица, сир  печен свињски врат печен батак-карабатак 
 топљени,кечап салата салата 
 воћни јогурт десерт - колач воће 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.млеко 1.глутен, целер, сенф 1.глутен, целер 
 2.глутен, сенф, соја, млеко 2.глутен 2.глутен 
 3.глутен, млеко 4.глутен, млеко, 4.јаја, соја,  
 коштуњаво воће 
 
 

 Четвртак 17.09.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко,какао кокошија супа печена пљескавица са павлаком 
 паштета,јогурт пуњена паприка,кромпир пире помфрит,кечап 
 маслац,мед салата салата 
 десерт-мафин воће 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.млеко 1.глутен, јаја, целер 1.глутен, соја, целер, млеко 
 2.глутен, сенф, млеко, соја 2.глутен, јаја, целер, јаја,млеко 2.глутен, целер 
 3.млеко 4.глутен, јаја, млеко, коштуњаво  
 воће 

 



 Петак 18.09.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај,чоколадно млеко пилећа бајадера паштета сир топљени 
 хемендекс, мајонез,кечап салата маслац,мармелада 
 кремић воће 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.млеко 1.глутен, јаја, млеко, сенф, целер 1.глутен, соја, целер, млеко 
 2.глутен, јаја, соја 2.млеко 
 3.глутен, јаја, млеко, коштуњаво  
 воће 
 
 

Понедељак 21.09.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај,чоколадно млеко кокошија супа јунећи паприкаш 
 печена јаја,павлака печени батак -карабатак кромпир пире 
 маслац,мармелада кукуруз шећерац,грашак салата 
 салата воће 
 сок 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.глутен, јаја, целер 1.глутен, јаја, целер 
 2.јаја, млеко 2.глутен 2.глутен, млеко, целер 
 3.млеко 3.глутен, целер 
 
 
 Уторак 22.09.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај,млеко,какао рибља чорба печена кобасица ,сир фета 
 пилећа паштета,јогурт шкарпина печени кромпир 
 маслац,мед слани кромпир,броколи салата 
 салата воће 
 десерт-еуроблок 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.млеко 1.глутен, јаја, риба, целер 1.глутен, соја, целер, млеко 
 2.глутен, целер, соја, млеко 2.глутен, риба 1.целер 
 3.млеко 3.глутен, целер 
 5.глутен, јаја, млеко, коштуњаво  
 воће 

 

 Среда 23.09.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај,млеко,какао биф бургањон лазање 
 салама шункарица,кечап,мајонез салата јогурт 
 кроасан колач воће 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.млеко 1.глутен, целер 1.глутен, јаја, млеко, целер 
 2.глутен, соја, целер, јаја 3.глутен, млеко, јаја, коштуњаво  2.млеко 
 3.глутен, јаја, млеко, коштуњаво  воће 
 воће 

 

 

 

 

 

 

 



 Четвртак 24.09.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај,млеко,какао јунећа чорба проја 
 месни нарезак,барено јаје пилећи нугати јогурт 
 еурокрем карфиол,шаргарепа воће 
 салата 
 десерт-сок 
 Алергени Алергени 
 1.млеко 1.глутен, јаја, целер 
 2.глутен, соја, јаја, целер 2.глутен, јаја, сенф 
 3.глутен, јаја, млеко, коштуњаво  3.глутен, целер 
 воће 

 

 Петак 25.09.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај,млеко,чоколадно млеко сарма,кромпир пире пилећа паштета,сир топљени 
 бурек,јогурт салата кремић 
 маслац,мармелада воће 

 

 


