V maju se lahko že sladkamo s prvimi jagodami.

JEDILNIK

Osnovna šola Ivana Tavčarja, Gorenja vas
VRTEC

29.4.2019

ovseni kosmiči z mlekom
PRVOMAJSKE POČITNICE

sezonska zelenjava
zelenjavna enolončnica z mesom,
polnozrnati rogljič
mešano sadje
tunin namaz, ovsen kruh, čaj

30.4.2019

TOREK,

PONEDELJEK,

ŠOLA

PRVOMAJSKE POČITNICE

sadje
brokolijeva kremna juha, palačinke,
kompot

SREDA,

1.5.2019

PRAZNIK DELA

ČETRTEK,

2.5.2019

pinjenec, pirini piškoti

PRAZNIK DELA

PRAZNIK DELA

PRAZNIK DELA

3.5.2019

PETEK,

bela kava, ajdova bombeta
PRVOMAJSKE POČITNICE

sadje
zelenjavna juha, bio hrenovka, pire
krompir, motovilec v solati
grisini s sezamom, voda

zajtrk

,

,

malica

shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

kosilo

V maju se lahko že sladkamo s prvimi jagodami.

JEDILNIK

Osnovna šola Ivana Tavčarja, Gorenja vas
VRTEC

6.5.2019

rio mare pate, črni domači kruh, čaj
rio mare pate, črni domači kruh,
čaj

sveža zelenjava
cvetačna juha, mesna omaka, njoki,
solata z naribanim korenjem

cvetačna juha, mesna omaka,
njoki, solata z naribanim
korenjem

7.5.2019

kifeljc ,

sadje
kuhano jajce, kruh, sveža zelenjava, čaj

mleko, sadje

sadje
špargljeva juha juha, dušena govedina,
sladko zelje, krompir v kosih

brokolijeva juha, dušena
govedina, sladko zelje, krompir
v kosih

8.5.2019

SREDA,

TOREK,

PONEDELJEK,

ŠOLA

kifeljc, 100% sok

bio pica, čaj

koruzni žganci, mleko

zdrobova juha, ocvrt piščanec,
špinačni pire, motovilec z jajcem

sveža zelenjava

shema šol. sadja, zelenjave in mleka

zdrobova juha, ocvrt piščanec, špinačni
pire, motovilec z jajcem

9.5.2019

prosena kaša z mlekom in
bananami

prosena kaša z mlekom in bananami
sadje

zeljna juha, telečji ragu z
zelenjavno omako, slani štruklji,
mešana solata

10.5.2019

PETEK,

ČETRTEK,

žepek s sezamom, voda

med, maslo, ajdov kruh, čaj,
sadje
zelenjavna juha, pleskavica,
pečen krompir, solata s koruzo

zeljna juha, telečji ragu z zelenjavno
omako, slani štruklji, mešana solata
domači sadni jogurt
med, maslo, ajdov kruh, čaj
sadje
zelenjavna juha, pleskavica, pečen
krompir, solata s koruzo
obložen kruhek s sirom in svežo zelenjavo

zajtrk

,

,

malica

shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

kosilo

V maju se lahko že sladkamo s prvimi jagodami.

JEDILNIK

Osnovna šola Ivana Tavčarja, Gorenja vas
VRTEC

kakav, makova štručka

13.5.2019

PONEDELJEK,

ŠOLA

kakav, makova štručka
sveža zelenjava

zelenjavna juha, testenine s
pršutom, zelena solata

zelenjavna juha, testenine s pršutom,
zelena solata
bio riževi vaflji, voda

14.5.2019

TOREK,

mesni namaz, čebulni kruh, čaj
mesni namaz, čebulni kruh, čaj
suho sadje
goveja juha z ribano kašo,
telečja pečenka, pražen
zelenjavni riž, mešana solata

goveja juha z ribano kašo, telečja
pečenka,
pražen zelenjavni riž, mešana solata

15.5.2019

pečene puranje prsi, ovseni
kruh, sveža zelenjava, sok

pečene puranje prsi, kruh s semeni, čaj

piščančja obara, ajdovi žganci,
kompot

sadje
piščančja obara, ajdovi žganci, kompot

shema šol. sadja, zelenjave in
mleka

jabolčni čips, domača limonada
čokolino

čokolino, sadje

16.5.2019

ČETRTEK,

SREDA,

bio slane palčke, 100 % sok

zdrobova juha s korenčkom,
ribji file, krompir s kumarami

sadje
zdrobova juha s korenčkom, ribji file,
krompir s kumarami

17.5.2019

PETEK,

sveža zelenjava, grisini s sezamom

sirov polž, sveža zelenjava,
100% sok
porova kremna juha, marelični
cmoki, kompot

koruzni močnik
sveža zelenjava
porova kremna juha, marelični
cmoki, kompot
sirov polž, čaj

zajtrk

,

,

malica

shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

kosilo

V maju se lahko že sladkamo s prvimi jagodami.

JEDILNIK

Osnovna šola Ivana Tavčarja, Gorenja vas
VRTEC
polenta z mlekom

20.5.2019

polenta z mlekom, sadje

sadje
zelenjavna juha, paprikaš, široki
rezanci, zelnata solata s fižolom

zelenjavna juha, paprikaš,
široki rezanci, zelnata solata s
fižolom

21.5.2019

TOREK,

PONEDELJEK,

ŠOLA

kruh s semeni, sveža zelenjava

domači sadni jogurt, bombeta s
semeni
cvetačna juha, naravni puranji
zrezek v smetanovi omaki, kruhovi
cmoki, stročji fižol v solati

domači sadni jogurt, bombeta s
semeni
sveža sezonska zelenjava
cvetačna juha, naravni puranji zrezek
v smetanovi omaki, kruhovi cmoki,
stročji fižol v solati

23.5.2019

22.5.2019

temna kraljeva štručka s sezamom,
mlečni sladoled, voda

pirin zdrob z lešniki
mlečni sladoled

špinačna juha, lazanja, mešana
solata

špinačna juha, lazanja, mešana solata

shema šol. sadja, zelenjave in mleka

temna kraljeva štručka s sezamom,
voda
mini domača klobasa, polbela štručka,
čaj

mini domača klobasa, polbela
štručka, ajvar, čaj

sadje
grahova juha, cvetačni polpeti, pečen
krompir, solata z jajcem

grahova juha, cvetačni polpeti,
pečen krompir, solata z jajcem

24.5.2019

PETEK,

ČETRTEK,

SREDA,

nežni kruhki, sok

mlečni napitek

štručka s sirom in šunko, čaj, sadje

štručka s sirom in šunko, čaj
sadje

fižolova juha, skutni štruklji,
kompot

zelenjavna juha, paprikaš,
široki rezanci, zelnata solata s fižolom
slanik, 100 % sok

zajtrk

,

,

malica

shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

kosilo

V maju se lahko že sladkamo s prvimi jagodami.

JEDILNIK

Osnovna šola Ivana Tavčarja, Gorenja vas

27.5.2019

PONEDELJEK,

ŠOLA

VRTEC
sirni namaz, sveža zelenjava,
kruh s semeni, čaj

sirni namaz, sveža zelenjava,
kruh s semeni, 100 % sadni sok

sadje
špargljeva juha, piščančja rižota,
zelena solata

špargljeva juha, piščančja rižota, zelena
solata

28.5.2019

TOREK,

polnozrnati grisini, 100 % sok
ajdovi žganci, mleko

goveja juha z rezanci, črna žemlja

sveža zelenjava
zelenjavna juha, musaka s
krompirjem, motovilec z jajcem

zelenjavna juha, musaka s krompirjem,
motovilec z jajcem
kefirjev napitek

29.5.2019

SREDA,

koruzni kosmiči,

koruzni kosmiči z domačim jogurtom

domači jogurt

sadje

zelenjavna juha, svinjski zrezek v
naravni omaki, zdrobovi cmoki,
mešana solata

zelenjavna juha, svinjski zrezek v
naravni omaki, zdrobovi cmoki, mešana
solata

30.5.2019

ovsen kruh, pečen pršut, sveža
zelenjava, limonada

suho sadje, voda
umešana jajca z zelišči, čaj, žirovski
ajdov kruh
sadje

boranja, krompir v kosih, domači
puding

31.5.2019

PETEK,

ČETRTEK,

shema šol. sadja, zelenjave in mleka

kraljeva štručka, mlečni sladoled,
voda
korenčkova juha, teletina v
zelenjavni omaki, pirina kaša,
kumare v solati

zajtrk

,

,

malica

boranja, krompir v kosih, domači
puding
ovsen kruhek s pečenim pršutom in
svežo zelenjavo, limonada
kraljeva štručka, bela kava
mlečni sladoled
korenčkova juha, teletina v zelenjavni
omaki, pirina kaša, kumare v solati
sadje, hrski

shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

kosilo

