OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ

JEDILNIK
Mesec OKTOBER 2021
1. TEDEN od 4. 10. - 8. 10. 2021
PONEDELJEK
4. 10. 2021
ZAJTRK
Zeliščna štručka
otroški čaj
MALICA

Francoski rogljič z
orehi, bela kava z
domačim mlekom

KOSILO

Zelenjavna rižota s
telečjim mesom,
domača zelena solata,
bio sok jabolka*

TOREK
5. 10. 2021
Mešani kosmiči,
mleko/sadni jogurt

SREDA
6. 10. 2021
Mlečni kruh, poltrdi sir,
zelenjava, otroški čaj

ČETRTEK
7. 10. 2021
Mešani kruh,
hrenovka, sadni čaj

PETEK
8. 10. 2021
Pletenka, pravi kakav

Mešani kolač, poli
klobasa, 100%
jabolčni sok
Sveža paprika (ŠS)
Piščančji medaljoni po
dunajsko, rezina
limone, pražen
krompir, rdeča pesa

Polenta, domače mleko

Turist kruh,
mozzarella, sveži
paradižnik, bela kava z
domačim mlekom
Mlinci, ajdova kaša*,
pečena svinjska riba,
kitajsko zelje, bio
sadno-zelenjavni* sok

Ovseni kruh, domač
tunin namaz, otroški
čaj

Špageti z mesno polivko,
domača zeljna solata s
koruzo
sadje

Fižolova mineštra,
jabolčna pita,sok

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE, V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, ŠS=iz EU šolska shema. Seznam jedi z označenimi alergeni se
nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/

OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ

JEDILNIK
Mesec OKTOBER 2021
2. TEDEN od 11. 10. - 15. 10. 2021
PONEDELJEK
11. 10. 2021
ZAJTRK
Čokolešnik, mleko
MALICA

KOSILO

Kajzerica, suha
salama, sveži
paradižnik, planinski
čaj
Puranji zrezek v
zelenjavni omaki,
njoki, domača zelena
solata

TOREK
12. 10. 2021
Primorska žemlja,
bela kava

SREDA
13. 10. 2021
Mešani kosmiči,
mleko/sadni jogurt

ČETRTEK
14. 10. 2021
Polnjena štručka,
kakav

PETEK
15. 10. 2021
Ovseni kruh, maslo,
sadni čaj

Ovseni kruh, domača
pašteta, paradižnik,
sadni čaj

Temna kraljeva štručka
s sezamom, domači
sadni jogurt

Domač kolač, poltrdi
sir, bela kava
Sveža kumarica (ŠS)

Bio pšenični* zdrob na
domačem mleku

Korenčkova juha z
rezanci, krompirjeva
musaka, zelje v solati

Čevapčiči, pečen
krompir, ajvar,
domača zelena solata,
100% pomarančni sok

Krompirjev golaž,
domač biskvit s
sadjem

Minjon juha, file
osliča po dunajsko,
krompirjeva solata s
kumaricami

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE, V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, ŠS=iz EU šolska shema. Seznam jedi z
označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/

OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ

JEDILNIK
Mesec OKTOBER 2021
3. TEDEN od 18. 10. - 22. 10. 2021
PONEDELJEK
18. 10. 2021
ZAJTRK

Koruzni* zdrob na
mleku

MALICA

Turist kruh, hrenovka,
gorčica, planinski čaj

KOSILO

Bučkina* krem juha,
mesno-zelenjavna
lazanja, zelje v solati

TOREK
19. 10. 2021

SREDA
20. 10. 2021

ČETRTEK
21. 10. 2021

PETEK
22. 10. 2021

Ovseni kruh, poltrajna
klobasa, zelenjava,
sadni čaj
Jabolčni zavitek brez
posipa, kremni jogurt
Alpsko

Kmečki kolač, pašteta,
planinski čaj

Pirin kruh, maslo, bela
kava

Pletenka, kakav

Štručka s semeni,
poltrdi sir, sveža
kumarica, 100% jabolčni
sok
Mandarina (ŠS)
Juha iz zelene, kus kus
z zelenjavo, pečene
piščančje krače,
mešana zelena solata

Oveni kruh, puranja
šunkarica, sveži
paradižnik, planinski čaj

Mešani kolač, bio
maslo*, domača
marmelada, domače
mleko

Pire krompir,
čufti,
lučka

Korenčkova juha z
rezanci, krompirjeva
solata s kumaricami in
porom, file postrvi po
tržaško

Piščančji paprikaš,
riban sir, domača
zelena solata, sadje

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE, V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, ŠS=iz EU šolska shema. Seznam jedi z
označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/

Od 25. 10. do 1. 11. 2021 JESENSKE POČITNICE

