
ЈЕЛОВНИК 

 

 Понедељак 29.11.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто кокошија супа,посна супа шпагете миланезе,нудле 
 шницла  у сафту од поврћа шпагете наполитана 
 печени фишбургери салата 
 пилетина у бешамел сосу десерт:воће 
 грашак,пиринач,карфиол 
 салата 
 десерт:кекс чоколадни 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен,целер,млеко,  1.глутен,целер,јаја 1.глутен,млеко,јаја,целер 
 риба,коштуњаво воће 2.глутен,целер 2.глутен,риба,целер 
 4.глутен,целер,риба 
 3.глутен,млеко,целер 
 5.глутен,целер 
 7.глутен,млеко,коштуњаво воће 

 

 Уторак 30.11.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто чорбаст пасуљ са коленицом пита са сиром и  
 посни пасуљ са фишингерима месом,јогурт,нудле 
 грашак са пилетином пита са шампињонима,сокић 
 салата десерт:воће 

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

 

 

 Среда 01.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто рибља чорба ћевапи са луком и кајмаком 
 печена пастрмка помфрит,прилози 
 печене рибље пљескавице печена риба 
 ђувеч,слани кромпир салата 
 салата десерт:воће 
 десерт-сок 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен,млеко,јаја,коштуњаво  1.глутен,целер,риба 1.глутен,целер 
 воће,риба 2.глутен,риба 2.глутен,целер 
 3.глутен,целер,риба 3.глутен,риба 
 4.глутен,целер 
 5.глутен,коштуњаво воће 

 

 

 

 

 

 

 



 Четвртак 02.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто бела чорба,посна чорба коложарски купус,нудле 
 пилетина хриспи,мајонез сос подварак са фишбургерима 
 корлет парма салата 
 печена скуша десерт:воће 
 шаргарепа,шпанат,пиринач 
 салата 
 десерт:колач 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен,целер,млеко,коштуњаво  1.глутен,целер,јаја,млеко 1.глутен,целер,млеко,јаја 
 воће,риба,јаја 2.глутен,целер,јаја 2.глутен,целер,риба 
 3.глутен,целер,јаја 
 4.глутен,риба 
 5.глутен,целер,млеко 
 7.глутен,млеко,јаја,коштуњаво  
 воће 

 

 Петак 03.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто сарма,посна сарма суви оброк 
 кромпир пире десерт:сок 
 салата 
 десерт:воће 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен,целер,млеко,јаја,риба,ко 1.глутен,целер 1.глутен,целер,млеко,риба,кошту 
 штуњаво воће 2.глутен,целер њаво воће 
 
 

 Субота 04.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 паштета сардина нудле 
 сир топљени крем блок кекс чоколадни 
 чоколадно млеко сок 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен,целер,соја 1.глутен,риба 1.глутен,јаја 
 2.глутен,млеко,соја 2.глутен,нлеко,коштуњаво воће 2.глутен,млеко,коштуњаво воће 
 3.глутен,млеко,коштуњаво воће 3.глутен,коштуњаво воће 

 

 Недеља 05.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 туњевина паштета месни нарезак 
 чоколадно млеко сир топљени барено јаје 
 кремић сок кекс чоколадни 
 Алергени Алергени Алергени 
 1.глутен,риба 1.глутен,целер,соја 1.глутен,целер,соја 
 2.глутен,млеко,соја 2.глутен,млеко 2.јаја 
 3.глутен,млеко,коштуњаво воће 3.глутен,коштуњаво воће 3.глутен,млеко,коштуњаво воће 

 

 

 

 

 

 

 



 Понедељак 06.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто јунећа супа,посна супа лазање 
 свињски бут у парадајз сосу јогурт 
 пилећи филе у бешамел сосу панирани филети сома са  
 кромпир пире,боранија,карфиол динстаним поврћем 
 печена пастрмка воће 

 салата 
 кекс чоколадни 
 Алергени Алергени Алергени 
 глутен,млеко,јаја,риба,коштуњав целер,глутен,јаја глутен,јаја,млеко 
 о воће глутен,целер млеко 
 глутен,млеко глутен,риба 
 млеко,глутен,целер 
 риба 

 

 Уторак 07.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто гравче на тавче са печеном  златиборски паприкаш 
 кобасицом кромпир пире 
 грашак са пилећим белим месом рибљи паприкаш 
 грашак са рибљим штапићима салата 
 салата воће 
 еуро блок 
 Алергени Алергени Алергени 
 глутен,јаја,млеко,коштуњаво воће глутен,целер глутен,целер 
 глутен,целер млеко 
 глутен,целер,риба глутен,риба,целер 

 

 
 Среда 08.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто рибља чорба разњићи са прилозима 
 печена риба шкарпина рибље пљескавице 
 фишингери,тартар сос помфрит 
 слани кромпир,броколи салата 
 салата воће 
 сок 
 Алергени Алергени Алергени 
 глутен,јај,млеко,риба,коштуњаво  глутен,риба,целер глутен,целер,млеко 
 воће риба глутен,риба 
 риба,јаја глутен 
 глутен,целер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Четвртак 09.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто бела чорба,посна чорба запечено тесто са сиром 
 бечка шницла пита са шампињонима 
 кромпир пире,грашак,шаргарепа јогурт 
 печена скуша 
 салата 
 колач 
 Алергени Алергени Алергени 
 глутен,јаја,млеко,коштуњаво воће јаја,млеко,глутен,целер јаја,глутен,млеко 
 глуте,јаја глутен,целер 
 млеко,глутен млеко 
 риба 
 млеко,јаја,глутен 

 

 Петак 10.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто биф бургањон суви оброк 
 кромпир паптикаш и фишбургери кекс чоколадни 
 салата 
 воће 
 Алергени Алергени Алергени 
 глутен,јаја,млеко,коштуњаво воће глутен,целер јаја,млеко,глутен 
 глутен,целер,риба 

 

 Субота 11.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 паштета,сит топљени,чоколадно  сардина,крем блок,сок нудле,кекс чоколадни 
 млеко 

 Алергени Алергени 
 глутен,соја,млеко глутен,риба 
 
 

 Недеља 12.12.2021. 

 Доручак Ручак Вечера 
 туњевина,чоколадно  паштета,сир топљени,сок месни нарезак,барено јаје,кекс  
 чоколадни 

 Алергени Алергени Алергени 
 глутен,риба,млеко,соја глутен,целер,соја глутен,јаја,целер,соја 
 

 


