OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ

JEDILNIK
Mesec DECEMBER 2021
1. TEDEN od 29.11. - 3. 12. 2021
PONEDELJEK
29. 11. 2021
ZAJTRK
Ovseni kruh, skutin
namazi, otroški čaj

TOREK
30. 11. 2021
Čokolino z manj
sladkorja, mleko

MALICA

Mešani kosmiči,
domače mleko

Kmečki kolač, sir,
sveža paprika, otroški
čaj

KOSILO

Goveja juha z zlatimi
kroglicami,dušeno
sladko zelje s koščki
kuhane govedine, pire
krompir

Pečenica, polenta*,
fižol po domače,
dušena kisla repa*,
mandarina

SREDA
1. 12. 2021
Turist kruh,
maslo,marmelada, bela
kava
Hot dog, otroški čaj,
mandarina (ŠS)

Piščančji zrezek po
dunajsko,rezina
limone,dušen
riž,kitajsko zelje v
solati

ČETRTEK
2. 12. 2021
Makova štručka,
kakav

PETEK
3. 12. 2021
Prosena kaša* na
mleku

Štručka z zeliščnim
maslom, bela kava z
domačim mlekom

Ovsen kruh,domač
skutin namaz,sadni čaj

Fižolova enolončnica,
cmoki z mareličnim
nadevom in cimetovimi
drobtinami, 100 %
jabolčni sok*

Novozelandski repak
file brez kože po
tržaško, slan krompir,
zelena solata

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 DECEMBER 2021
2. TEDEN od 6. 12. - 10. 12. 2021
PONEDELJEK
6. 12. 2021
ZAJTRK

Mešani kolač, umešana
jajčka, sadni čaj

MALICA

Flancati, kakav z
domačim
mlekom,mandarina (ŠS)

KOSILO

Zelenjavna omaka s
koščki puranjega mesa,
kus kus,
bio rdeča pesa*

TOREK
7. 12. 2021

SREDA
8. 12. 2021

ČETRTEK
9. 12. 2021

PETEK
10. 12. 2021

Pirin kruh, puranja
klobasa, kisla
kumarica, planinski
čaj
Bio pirin zdrob* na
domačem mleku

Mlečni kruh, bela kava

Turist kruh,
pašteta,sadni čaj

Domač hlebec, suha
klobasa, kisla kumarica,
100% sadni sok*

Mlečni kruh, bio
maslo*,planinski čaj
Sveža paprika (ŠS)

Čokolino fit s 30% manj
sladkorja,obogaten z
Mg,vlakninami,vitamini,
mleko
Sirova štručka, EGO
sadni jogurt

Piščančja obara,
domače skutine rezine

Pečenica, pražen
krompir, dušeno kislo
zelje*, jabolčni krhlji

Korenčkova juha,
mesni kanelon, rezina
limone, zelenjavni riž,
zeljna solata s koruzo

Špageti z bolonjsko
omako, nariban sir,
zelena solata, kivi

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 DECEMBER 2021
3. TEDEN od 13. 12. - 17. 12. 2021
PONEDELJEK
13. 12. 2021

TOREK
14. 12. 2021

SREDA
15. 12. 2021

ČETRTEK
16. 12. 2021

PETEK
17. 12. 2021

ZAJTRK

Turist kruh, tunin
namaz, otroški čaj

Polenta, mleko

Koruzni kruh, mozzarella,
sadni čaj

Ovseni kruh, smetanov
namaz,otroški čaj

Sirova štručka, kakav

MALICA

Mešani kosmiči,
domače mleko

Ovseni kruh, domača
pašteta, paradižnik,
sadni čaj

Fit kraljeva štručka,
sadni jogurt z več sadja
in brez dodanega
sladkorja

Koruzni kruh, poltrdi
sir, sveža paprika,
planinski čaj
Mandarina (ŠS)

Mešani kolač, bio
maslo*, domači med,
domače mleko

KOSILO

Sesekljan zrezek
pire krompir, kremna
špinača, kaki vanilija

Jota*, domače
čokoladne rezine,
100% jabolčni sok*

Pečene piščančje krače,
mlinci, ajdova
kaša*,mešana zelena
solata

Cvetačna kremna
juha, mesnozelenjavna lazanja,
zelena solata

Bučkina juha, file
postrvi-šarenke po
dunajsko,krompirjeva
solata

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 DECEMBER 2021
4. TEDEN od 20. 12. - 24. 12. 2021
PONEDELJEK
20. 12. 2021

TOREK
21. 12. 2021

SREDA
22. 12. 2021

ČETRTEK
23. 12. 2021

PETEK
24. 12. 2021

ZAJTRK

Turist kruh,jajčna
omleta, sadni čaj

Polnjena štručka, bela
kava

Pirin kruh, maslo,
marmelada,otroški čaj

Ajdov kruh, mleko

Mlečni kruh, kakav

MALICA

Banana štručka,
jogurt z lešniki in
žitaricami

Ovseni kruh, domač ribji
namaz, otroški čaj,
mandarina (ŠS)

Kmečki kolač, piščančja
Poli klobasa, planinski čaj
Sveža paprika (ŠSZ)

Štručka z zeliščnim
maslom, bela kava z
domačim mlekom

Hamburger z
zelenjavo,
100% bio sok*

KOSILO

Čufti v paradižnikovi
omaki, pire krompir,
sadna solata s
stepeno smetano

Goveji zrezki v omaki,
testenine valvice, zelena
solata s koruzo

Segedin* golaž,
polenta*, domač
čokoladni puding

Naravno pečen
svinjski zrezek v
korenčkovi omaki,
dušen riž,zelena
solata

Obara s telečjim
mesom in žličniki,
čokoladni muffin

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo. ŠSZ=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. 12. do 3. 1. 2021 BOŽIČNO NOVO LETNE POČITNICE

