Јеловник
доручак
1) јаја на око
2) шунка – сир
(трапист)
3) прженице-сиркајмак
4) џем-маслац
5) еурокрем
6)хлеб
-чај, бела кафа

доручак
1) омлет са
шунком
2) виршле са
сенфом-сир
3) уштипципавлака,сир
4) ) џем-маслац
5) еурокрем
-чај,млеко
хлеб

Понедељак 15.02.2021
ручак
вечера
-пилећа супа са
резанцима

1)топлисендвичлепиња,шунка,јаје,павлака,трапист,јогурт
2) мусака од кромпира,салата

1)шарени пилав са
пилећим батаком
2)мађарски гулаш
3)гратинирана
боранија-ф. шницла
салата-сезонска
дезерт:воће,колач
хлеб

Уторак 16.02.2021.
ручак

вечера

-телећа рагу чорба
1) пита са сиром-јогурт
1)јунећа
ребра
у
2) помфрит са ћевапима (5 комада)
сафту-прилог рижа
3)салата
2)густ
пасуљ
са
кобасицом
3)грашак на путерупариска шницла
сезонска салата
дезерт-воће,колач
хлеб

доручак
1) суви врат-сир
2) кајгана сир
3) пита са спанаћем
4) џем-маслац
5)еурокрем
-чај-млеко,јогурт
хлеб

доручак
1омлет са сланином
2) виршле –сенф-павлака
3)шпанска пита
4) џем-маргарин
5)еурокрем
-чај-бела кафа
хлеб

Среда 17.02.2021.
ручак
-говеђа супа са кнедлама
1)рестован
кромпирпржена риба
2)сарма од купуса
3)лесковачка мућкалицапире
сезонска салата
дезерт воће,колач,кекс
хлеб

вечера
1)тортиљакечап,шунка,трапист,павлакајогурт
2)помфрит-бечка шницла
салата
пудинг

Четвртак 18.02.2021.
ручак
крем чорба од печурака
1) чорбаст пасуљ са сувим
ребрима
2)печени
кромпирпилетина у сусаму
3)ћуфте у парадајз сосурижа
салата сезонска
дезерт-воће,сок
хлеб

вечера

1) шпагете болоњез- јогурт
2) пекарски кромпир-свињско
печење
салата
сутлијаш

доручак
1) шунка, сир
2) сардина-лук
3) качамак-сир-кајмак
4)џем-маслац
5)еурокрем
хлеб
-чај, млеко,јогурт

доручак
1) омлет са сиром
2) шунка-сир
3) џем-маслац
4) еурокрем
хлеб
-чај,јогурт

Петак 19.02.2021.
ручак
рибља чорба
1)вариво-грашак,пирекарађорђева шницла
2) пилећи рижото
3)мускака од бораније
сезонска салата
дезерт –воће,сок,колач
хлеб

вечера

1)кромпир салата-пржена риба-сок
2)пастамакароне,туњевина,мајонез,кисели
краставац-компот

Субота 20.02.2021.
ручак

вечера

- пилећи супа са ланч пакети:
резанцима
1)печен кромпир-натур -1) сардина-зденка-сок
шницла
-2)паштета-зденка, јогурт
2)пасуљ са сланином
3)нарезак-јаје
сезонска салата
4)маслац,џем-чоколадно млеко
дезерт-воће,кекс ,сок
или воћни јогурт
хлеб
хлеб
воће

доручак
1) џем-маслац
2) омлет са
шунком
3) виршле са
сенфом-барено
јаје
4) еурокрем
хлеб

Недеља 21.02.2021.
ручак

вечера

-говеђа супа са резанцима ланч пакети:
1)кромпир пире, пилећа
шницла у бешамел сосу
1) сардина-зденка-сок
2)грашак-бечка шницла
-2)паштета-зденка, јогурт
салата сезонска
3)нарезак-јаје
дезерт-,кекс,сок
4)маслац, џем -чоколадно млеко или
хлеб
воћни јогурт
Воће
хлеб

-чај-млеко

доручак
1) јаја на око
2) шунка – сир
(трапист)
3) прженицесир-кајмак
4) џем-маслац
5) еурокрем
хлеб
-чај, бела кафа

Понедељак 22.02.2021.
ручак
вечера
-говеђа
супа
са
резанцима-динстанаунетина у парадајз сосу
мешано
поврће(барени
кромпир,броколи,кукуруз
шецерац
1)динстана јунетина у
парадајиз сосу
Фино вариво
2)шарена
рижа-пилећи
батак
3)пасуљ са сувим ребрима
салата сезонска
дезерт-воће,сок
хлеб

1)слани
палачинци:павлака,шунка,трапист,кечапјогурт
2)мусака од кромпира,салата
пудинг

доручак
1) џем-маслац
2) омлет са шунком
3) виршле са сенфом,
4) уштипци-павлака,сир
5) еурокрем
хлеб
-чај,млеко

доручак
1) суви врат-сир
2) кајгана сир
3) пита са спанаћем
4) џем-маслац
5)еурокрем
-чај-млеко,јогурт
хлеб

Уторак 23.02.2021.
ручак

вечера

-пилећа супа са кнедлама
1)помфрит-пљескавица1) говеђи гулаш-тестенина
салата
2)рестован
кромпир2)бурек са сиром-јогурт
пржена риба
3)боранија
на
путеруфаширана шницла
салата сезонска
дезерт-кекс,воће
хлеб

Среда 24.02.2021.
ручак
- пилећа супа са резанцима
1)ђувеч-свињско печење
2)јунећи паприкаш
3)пилећа
шницла
у
бешамел
сосу-пире
кромпир
салата сезонска
дезерт-воће,колач
хлеб

вечера
1)паста-шпагете
карбонара-јогурт
2)печени пилећи батакпире од спанаћа – слани
кромпир
компот

доручак
1омлет са сланином
2) виршле –сенф-павлака
3)шпанска пита
4) џем-маргарин
5)еурокрем
-чај-бела кафа
хлеб

доручак
) шунка, сир
2) сардина-лук
3) качамак-сир-кајмак
4)џем-маслац
5)еурокрем
хлеб
-чај, млеко,јогурт

Четвртак 25.02.2021.
ручак
-парадајз чорба
1) француски кромпир
(кобасица)
2)свињски ћевап-тестенина
3)ћуфте у павлаци –прилог
рижа
сезонска салата
дезерт-,воће или сок
хлеб

Петак 26.02.2021.
ручак
-чорба од поврћа
1)густ пасуљ-са рибом ,или
рибља пљескавица
2)свињски медаљони у
сосу од печурака-барено
поврће
3)соте од грашкасалата сезонска
дезерт-воће,колач
хлеб

вечера

1) помфрит-вешалица са
роштиља-салата
2) руска салата-баребе
виршле-јогурт

вечера
1)
пекарски
кромпир,поховани одресци
соје
салата
2) pizza пецива-јогурт

доручак
1) омлет са сиром
2) шунка-сир
3) џем-маслац
4) еурокрем
хлеб
-чај,јогурт

доручак
1) џем-маслац
2) омлет са шунком
3) виршле са сенфомбарено јаје
4) еурокрем
хлеб
-чај-млеко

Субота 27.02.2021.
ручак

вечера

- пилећи супа са резанцима ланч пакети:
1)печен
кромпир-натур
шницла
-1) сардина-зденка-сок
2)пасуљ са сланином
-2)паштета-зденка, јогурт
сезонска салата
3)нарезак-јаје
дезерт-воће,кекс ,сок
4)маслац,џем-чоколадно
млеко или воћни јогурт
хлеб
хлеб
воће

Недеља 28.02.2021.
ручак

вечера

-говеђа супа са резанцима
ланч пакети:
1)кромпир пире, пилећа
шницла у бешамел сосу
1) сардина-зденка-сок
2)грашак-бечка шницла
-2)паштета-зденка, јогурт
салата сезонска
3)нарезак-јаје
дезерт-,кекс,сок
4)маслац, џем -чоколадно
хлеб
млеко или воћни јогурт
Воће
хлеб

Напомена: Давалац услуга задржава право на кориговање јеловника,ако за то постоје
објективни разлози : недостатак намерница,електричне енергије или воде.
Јеловник саставила : Филиповић Милка

