
ЈЕЛОВНИК 

 

 Понедељак 23.11.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, чоколадно млеко кокошија супа подварак са печеном кобасицом  
 тост сендвич печени свињски бут у сафту и сланином 
 воћни  јогурт пиринач, грашак салата:купус, кисели краставци 
 салата:купус, цвекла десерт - воће 

 десерт:еуроблок 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.глутен, целер ,јаја 1.глутен, целер, соја 
 2.глутен, млеко, целер, соја 2.глутен, целер 
 3.млеко 3.глутен, целер 
 5.глутен, млеко, јаја, коштуњаво  
 воће 

 

 Уторак 24.11.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко, чоколадно млеко густ пасуљ са печеним свињским  царска пита 
 кајгана са шункарицом, павлака вратом кисело млеко 
 маргарин, мармелада салата:купус, шарена салата десерт - мафине 
 мусли десерт - воће 

 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.глутен, целер 1.глутен, јаја, млеко, целер, соја 
 2.глутен, млеко, целер, јаја 2.млеко 
 3.млеко 3.глутен, млеко, јаја, коштуњаво  
 4.глутен, коштуњаво воће воће 

 

 Среда 25.11.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко, чоколадно млеко рибља чорба шпагете миланезе, сир качкаваљ 
 паштета , павлака печена скуша салата:купус , паприка 
 амерички палачинци далматинска гарнитура десерт - воће 
 кремић салата:купус, цвекла 
 десерт - колач 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.риба, глутен, јаја, целер 1.глутен, јаја, млеко, целер 
 2.глутен, целер, соја, млеко 2.риба 
 3.глутен, млеко, јаја 3.глутен, целер 
 4.глутен, млеко, коштуњаво воће 5.глутен, млеко, јаја, коштуњаво  
 воће 



 Четвртак 26.11.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко, чоколадно млеко бела чорба ћевапи у кајмаку 
 виршла , сенф ћуретина у шампињон сосу помфтит , кечап 
 корнфлекс шаргарепа, шпанат салата: купус, кисели краставци 
 маргарин, мед салата:купус, цвекла сокић 
 десерт - воће 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.глутен, целер, млеко, јаја 1.глутен, целер, соја, млеко 
 2.глутен, целер, соја, сенф 2.глутен, целер, млеко 2.глутен, целер 
 3.глутен, соја 3.глутен, целер, млеко 
 4.млеко 

 Петак 27.11.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко, чоколадно млеко ролат штефани паштета , сир топљени 
 завијаче са куленом, павлака боранија, кромпир пире сок 
 маргарин, мармелада салата:купус, паприка 
 мусли десерт - воће 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.глутен, целер, јаја, соја 1.глутен, соја, целер, млеко 
 2.глутен, целер, соја, млеко 2.глутен, целер, млеко 
 3.млеко 
 4.глутен, коштуњаво воће 

 

 
 Понедељак 30.11.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, чоколадно млеко парадајз чорба мусака са тестом 
 тост сендвич пилетина у парадајз сосу салата:купус, паприка 
 маргарин, мармелада пиринач, грашак десерт - воће 
 мусли салата:купус, паприка мусака са туњевином 
 сардина десерт - еуроблок, воће 
 печени филет сома 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.глутен, целер, јаја 1.глутен, млеко, јаја, целер 
 2.глутен, целер, соја, млеко 2.глутен, целер 4.глутен, риба 
 3.млеко 3.глутен, целер 
 4.глутен, коштуњаво воће 5.глутен, млеко, коштуњаво воће 
 5.риба 6.риба, глутен, целер 

 

 Уторак 01.12.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко, чоколадно млеко кромпир паприкаш лазање 
 месни  нарезак , барено јаје печени свињски врат јогурт 
 кроасан салата:купус, кисели краставци десерт- мафине , воће 
 рибља паштета десерт - воће филети осића са рестованим  
 печена пастрмка кромпиром 

 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.глутен, целер 1.глутен, целер, јаја, млеко 
 2.глутен, целер, јаја, соја 2.глутен, целер 2.млеко 
 3.глутен, јаја, коштуњаво воће 5.риба 3.глутен, јаја, млеко, коштуњаво  
 4.глутен, целер, риба воће 
 4.глутен, целер, риба 

 

 



 Среда 02.12.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко, чоколадно млеко рибља чорба јунећи паприкаш 
 паштета, сир топљени печена шкарпина салата:купус, кисели краставци 
 амерички палачинци кромпир салата десерт - воће 
 десерт - кремић салата:купус, шарена салата фиш паприкаш 
 туњевина десерт - колач 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.риба, целер, глутен, јаја 1.глутен, целер, јаја 
 2.глутен, целер, соја, млеко 2.риба 4.глутен, целер, риба 
 3.глутен, млеко, јаја 3.глутен, целер 
 4.глутен, млеко, јаја 5.глутен, јаја, млеко, коштуњаво  
 5.глутен, риба воће 
 
 
 Четвртак 03.12.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко, чоколадно млеко бела чорба , посна чорба од  коложарски купус 
 уштипци са чајном кобасицом поврћа салата:кисели краставци, купус 
 воћни јогурт пуњени пилећи филе десерт-воће 
 сардина кромпир пире, шпанат посни коложарски купус 
 салата:купус, кисела паприка 
 десерт  - кекс чоколадни, воће 
 печена пастрмка 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.глутен, целер, јаја, млеко 1.глутен, целер, јаја, млеко 
 2.глутен, јаја, млеко, целер, соја 2.глутен, млеко 4.глутен, целер 
 3.глутен, млеко 3.глутен, млеко, целер 
 4.риба 5.глутен, млеко, коштуњаво воће 
 6.риба, целер 

 

 Петак 04.12.2020. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чај, млеко, чоколадно млеко фаширана шницла у парадајз  месни нарезак, сир топљени 
 печена јаја , кечап, мајонез слани кромпир сок 
 корнфлекс салата:купус,цвекла туњевина 
 маргарин, мед десерт - воће 
 рибља паштета 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен, млеко 1.глутен, целер, јаја 1.глутен, соја, целер 
 2.глутен, јаја, целер 2.глутен, целер 3.риба 
 3.глутен 
 4.млеко 
 5.риба, глутен 

 


