
Јеловник 
                            12.06.2017. - 25.06.2017. 

Понедељак 12.06.2017. 

доручак ручак вечера 
-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 

- Бела кафа 

 

 

 

 

 

-Пилећа супа 
 

1.Ћуфте у сосу- Пире 

кромпир 

2.Лесковачка 

мућкалица,пире-кромпир 

 

-Салата сезонска 

-Воће 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла 

 

1.Комплет лепиња-јогурт 

 

2. Мусака од кромпира и 

салата 

 

-Сутлијаш 

Уторак 13.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 

- Бела кафа 

 

- Говеђа супа са резанцима 

 

1.Чорбаст пасуљ са 

ребрима 

2.Кромпир паприкаш са 

јунетином 

 

-Салата сезонска 

 

-Посластичарски колач 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла  

 

1.Помфрит-Поховани 

качкаваљ 

 

2.Шпагете „болоњез“ и 

кисело млеко 

 

 

 

 

 



 

Среда 14.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 

- Бела кафа 

 

 

 

-Рибља чорба 

 

1.Боранија-пржена риба 

2.Карађорђева 

шницла,Мешано 

вариво,Тиквице –Пире 

кромпир 

 

-Салата 

-Воће 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла  

 

 

 

1.Бурек са спанаћем - 

јогурт 

 

2.Свињско печење -

пекарски кромпир 

 

 

 

 

 

Четвртак 15.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 

- Бела кафа 

 

 

 

 

-говеђа супа  

 

1.Пуњена паприка 

 

2. Мађарски гулаш 

 

 

-Сезонска салата 

 

-Сок или колач 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла 

 

 

1.Пилећа шницла у 

башамел сосу. 

Помфрит . 

 

2.Pizza – јогурт 

 

 

 



Петак 16.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 

- Бела кафа 

 

-чорба од поврћа 

 

1. Густ пасуљ са кобасицом 

или риба 

2. Слатки купус са 

свињским месом 

 

- салата сезонска 

-воће 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

Крменадла 

 

1.Пастрмка- кромпир 

салата 

 

2.Пројарица-сир-кајмак-

кисело млеко  

 

 

 

 

Субота 17.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 

- Бела кафа 

 

-пилећа супа  

 

1.кромпир паприкаш са 

пилетином 

 

-салате сезонска 

 

-воће 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла  

 

-ланч пакети: 

-паштета или 

-сардина или 

-месни нарезак или 

-туњевина 

-барено јаје или 

-зденка 

-сок или кекс или јогурт 

или чоколадно млеко или 

воћни јогурт или кисело 

млеко 

-хлеб 

 

Или 

Слатки ланч пакет: 

 

-маслац и мед 

 

 



Недељак 18.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја „на око“ 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 
- Бела кафа 

 

- говеђа супа  

 

1.Фаширана 

шницла,грашак - пире 

 

-салата  

 

-колач 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла 

ланч пакети: 

-паштета или 

-сардина или 

-месни нарезак  

-туњевина 

-барено јаје или 

-зденка 

-сок или кекс 

-јогурт или чоколадно млеко 

или воћни јогурт или 

кисело млеко 

-хлеб 

 

Или 

Слатки ланч пакет: 

 

-маслац и мед 

 

 

 

Понедељак 19.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 

- Бела кафа 

 

- Чорба од печурака 

 

1.Сарма од слатког 

купуса 

2.Рибић у сафту, пире 

кромпир 

 

-салата сезонска 

 

-воће 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла  

 

 

 

 

 

1.Сендвич са шунком, 

трапистом,кечап, мајонез и 

јогурт 

 

2.Свињски ћевап и макароне 

 

-Салата 

 

-Пудинг  

 

 

 

 

 



Уторак 20.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 

- Бела кафа 

 

-говеђа супа са резанцима 

 

1.Чорбаст пасуљ са сувим 

месом 

2. Пилећи  

кромпир паприкаш 

 

-салата сезонска 

 

-посластичарски колач 

 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

- крменадла 

 

1.Ражњићи,помфрит,поховане 

тиквице 

 

2.Лазање од теста са месом, 

јогурт 

 

Среда 21.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 

- Бела кафа 

 

-рибља чорба 

 

1.Карађорђева 

шницла,пире кромпир и 

кукуруз шећерац 

2.Боранија  са прженим 

ослићем 

 

-салата  

- воће – кекс 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла 

 

1.Руска салата-кобасице -

јогурт 

2.Кромпир на француски 

начин и салата 

 

-Сутлијаш 

 

 

 



Четвртак 22.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

-сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 
- Бела кафа 

 

-говеђа супа тарана 

 

1.Пуњена паприка 

 

2.Пекарски кромпир и 

пилеће бело месо поховано 

у сусаму 

 

-салата  

-сок 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла 

 

1.Помфрит , ћевапи -5 ком. 

 

2.Бурек са месом - јогурт 

 

 

 

Петак 23.06.2017. 

доручак ручак вечера 
 

- сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја на око 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 
- Бела кафа 

 

 

-чорба од броколија 

 

1.Густ пасуљ са рибом 

(кобасицом) 

 

2.Ђувеч са свињским 

печењем 

 

-салата  

-воће 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла 

 

1.Пастрмка – слани кромпир , 

салата 

 

2.Крофне и чоколадно млеко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Субота 24.06.2017. 

доручак ручак вечера 
- сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја „на око“ 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 
Бела кафа 

 

- супа са резанцима 

 

1.Пилећи ајмокац 

-тесто 

-салата  

-воће 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла 

ланч пакети: 

-паштета или 

-сардина или 

-месни нарезак или 

-туњевина 

-барено јаје или 

-зденка 

-сок или  

-кекс или 

-јогурт или 

-чоколадно млеко или 

-воћни јогурт или 

- кисело млеко 

-хлеб 

 

Или 

Слатки ланч пакет: 

 

-маслац и мед 

Недеља 25.06.2017. 

доручак ручак вечера 
сланина-сир-кајмак 

-паштета-„зденка“ сир 

-шунка-сир 

-јаја „на око“ 

-омлет са шунком-сиром 

-виршле,сенф, сир 

-качамак-сир-кајмак 

-маргарин-џем 

- еурокрем 

-мед-маслац 

 

Напитак 

- Чај 

- Јогурт 

- Млеко 

 

-пилећа супа  

 

1.Јунећи кромпир паприкаш 

 

-салата  

-воће 

 

јело на чекању: 

-маги пире,кобасица, 

крменадла  

ланч пакети: 

-паштета или 

-сардина или 

-месни нарезак  

-туњевина 

-барено јаје или 

-зденка 

-сок или  

-кекс 

-јогурт или 

-чоколадно млеко или 

-воћни јогурт или 

- кисело млеко 

-хлеб 

 

Или 

Слатки ланч пакет: 

 

-маслац и мед 

 
Напомена:Давалац услуга задржава право на кориговање јеловника,ако за то постоје  

објективни разлози : недостатак намерница,електричне енергије или воде. 


