OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ

JEDILNIK
Mesec NOVEMBER 2021
1. TEDEN od 2. 11. - 5. 11. 2021
PONEDELJEK
1. 11. 2021
ZAJTRK

MALICA

KOSILO

Praznik-Dan spomina
na mrtve

TOREK
2. 11. 2021
Mešani kolač, piščančja
klobasa, sveža paprika,
sadni čaj
Bio pirin zdrob* na
domačem mleku

Kostna juha z ribano
kašo, zeljne krpice z
mleto govedino, musli
rezina

SREDA
3. 11. 2021
Žemlja, umešana jajčka,
otroški čaj

ČETRTEK
4. 11. 2021
Mešani kosmiči,
mleko/sadni jogurt

PETEK
5. 11. 2021
Makova štručka, pravi
kakav

Ovseni kruh, mozzarella,
planinski čaj
Sveža paprika (ŠS)

Ovseni kruh,pašteta,
kisla kumarica, otroški
čaj

Turist kruh, domač
namaz babice Jerce,
sadni čaj

Pražen krompir, mesni
kanelon, rezina limone,
domača zelena solata s
koruzo

Pohorski lonec*
enolončnica, jabolčni
zavitek
100% sok jabolko

Bučkina juha,
Novozelandski repak
po dunajsko,
limona,krompirjeva
solata s kumarami

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 NOVEMBER 2021
2. TEDEN od 8. 11. - 12. 11. 2021
PONEDELJEK
8. 11. 2021

TOREK
9. 11. 2021

SREDA
10. 11. 2021

ČETRTEK
11. 11. 2021

PETEK
12. 11. 2021

ZAJTRK

Sirova štručka, kakav

Prosena kaša na mleku
s čokoladnim posipom

Turist kruh, skutin
namaz, otroški čaj

Zeliščna štručka, kakav

Mešani kruh, sir, otroški
čaj

MALICA

Hot dog, planinski čaj

Koruzni kruh, domač
ribji namaz, bela kava
z domačim mlekom

Sezamova pletenka,
domači sadni jogurt

Ovseni kruh,
bio maslo*, sveža
paprika, planinski čaj
Kaki vanilija (ŠS)

Mlečni riž na domačem
mleku

KOSILO

Segedin* golaž,
polenta*,
čokoladni puding

Bograč, palačinke,
bio sok*jabolkogrozdje

Čufti, pire krompir,
sadna solata s stepeno
smetano

Mlinci, ajdova kaša*,
pečene piščančje
krače, zeljna solata

Široki rezanci, omaka s
pelati, grahom in
piščančjim mesom,
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 NOVEMBER 2021
3. TEDEN od 15. 11. - 19. 11. 2021
PONEDELJEK
15. 11. 2021

TOREK
16. 11. 2021

SREDA
17. 11. 2021

ČETRTEK
18. 11. 2021

PETEK
19. 11. 2021

ZAJTRK

Koruzni zdrob na mleku

Polnozrnata štručka,
bela kava

Temna žemlja, kakav

Mešani kolač,
mozzarella, bela kava

Domač kmečki kolač, bio
maslo*, domač med,
domače mleko, domače
jabolko
»Slo. tradicionalni
zajtrk«

MALICA

Ovseni kruh,domač
skutin namaz, otroški
čaj

Kmečki kolač, domača
pašteta, sadni čaj
Mandarina (ŠS)

Kraljeva fit štručka,
sadni jogurt z več sadja

Turist kruh, piščančja
klobasa, sveža paprika,
otroški čaj

Koruzna štručka,
bio sadnozelenjavni* sok (2dcl)

Svaljki z bolonjsko
polivko, domača
zelena solata,
mandarina

Piščančji zrezek v
omaki, riž z grahom in
korenjem, zelena solata

Jota*, domač čokoladni
biskvit s kislo smetano
100% sok jabolko

File postrvi-šarenke
po dunajsko,
krompirjeva solata

KOSILO

Sveža paprika (ŠS)
Špageti z bolonjsko
polivko, domača zelena
solata, mandarina

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 NOVEMBER 2021
4. TEDEN od 22. 11. - 26. 11. 2021
PONEDELJEK
22. 11. 2021

TOREK
23. 11. 2021

SREDA
24. 11. 2021

ČETRTEK
25. 11. 2021

PETEK
26. 11. 2021

ZAJTRK

Pirin kruh, piščančja
klobasa otroški čaj

Turist kruh, otroška
pašteta, sadni čaj

Ovseni kruh, sir,
zelenjava, otroški čaj

Temni kroasant, bela
kava

Polenta*, mleko

MALICA

Koruzni zdrob
na mleku

Majaronovo meso,
zdrobov cmok, mešana
zelena solata, sadje

Mešani kolač, bio
maslo*, domača
marmelada, domače
mleko
Puranji zrezek po
dunajsko, rizi-bizi,
rdeča pesa*

Kajzerica, piščančja
prsa v ovitku, kisla
kumarica, sadni čaj
Mandarina (ŠS)
Ričet*, orehov biskvit,
100% jabolčni sok

Ovseni kruh, domač
tunin namaz, otroški
čaj

KOSILO

Temna štručka,
poltrdi sir, planinski
čaj
Sveža paprika (ŠS)
Sesekljana pečenka,
pire krompir, dušena
kisla repa*, kaki
vanilija

Makaronovo meso z
zelenjavo in telečjim
mesom, riban sir,
domača 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 NOVEMBER 2021
5. TEDEN od 29. 11. - 30. 11. 2021
PONEDELJEK
29. 11. 2021

TOREK
30. 11. 2021

ZAJTRK

Ovseni kruh, skutin
namazi, otroški čaj

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

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

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/

