
Јеловник за период    март - април 

 

Понедељак 
18.03.2019. 

доручак хумус намаз,чај 

ужина  јабука 

ручак  пилећа супа,пилав,салата 

вечера  сирни намаз ,чај 

  
Уторак 
19.03.2019. 

доручак пекмез маргарин и млеко 

ужина  кекс 

ручак  грашак са месом,салата 

вечера  корни флекс са млеком или печена јаја 

Среда 
20.03.2019. 
 

доручак сендвич и чај 

ужина  сок 

ручак  рестована ђигериица  ,салата 

вечера  салама и павлака ,чај 

Четвртак 
21.03.2019. 

доручак риба и јогурт 

ужина  сок и кекс 

ручак  шпагете болоњезе ,салата 

вечера сендвич са хурком 

 
Петак 
22.03.2019. 

доручак пекмез и млеко 

ужина  наполитанке 

ручак  пасуљ са сланином  и салата 

вечера  прженице и јогурт 

 
Понедељак 
25.03.2019. 

доручак печена јаја,павлака и чај 

ужина  јабука 

ручак  пилећа супа ,тесто са кромпиром 

вечера  гриз 

 
Уторак 
26.03.2019. 

доручак сендвич и бела кафа 

ужина  сок  

ручак  јунећа супа,мусака и салата 

вечера  пастета или сирни намаз 

 
Среда 
27.03.2019. 

доручак мед и маргарин,чај 

ужина  јабука или бакин колач 

ручак  пасуљ и салата 

вечера  сирни намаз 

 
Четвртак 
28.03.2019. 

доручак хумус намаз,чај 

ужина  грицкалице или плазма 

ручак  пилећа супа,фашири и пире  салата 

вечера  чајна кобасица и сир 

 
Петак 
29.03.2019. 

доручак палента и јогурт  

ужина  кекс 

ручак  пилећа супа,тесто са сиром 

вечера  сендвич ,чај 

Понедељак 
01.04.2019 

доручак  

ужина   

ручак   

вечера   

 доручак  
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Уторак 
02.04.2019 

ужина   грицкалице 

ручак  пилећа супа,поховане шницле и вариво од шаргарепе 

вечера  сирни намаз 

 
Среда 
03.04.2019. 

доручак виршле сенф 

ужина  воће 

ручак  пилећи паприкаш са кромпиром 

вечера  сирни намаз 

 
Четвртак 
04.04.2019. 

доручак хумус  намаз и чај 

ужина   јабука 

ручак  пилећа супа,филети ослића и кромпир салата 

вечера  салама и павлака 

 
Петак 
05.04.2019. 

доручак паштета и јогурт 

ужина  бакин колач 

ручак  бела чорба, ђувеч 

вечера  кекс  и млеко 

 
Понедељак 
08.04.2019. 

доручак прженице и јогурт 

ужина  сок 

ручак   грашак са јунетином 

вечера  сирни намаз 

 
Уторак 
09.04.2019. 

доручак сендвич и чај 

ужина  воће 

ручак  пилећа супа,батаци и пире 

вечера  пекмез и маргарин 

 
Среда 
10.04.2019. 

доручак палента и кисело млеко 

ужина  облатне 

ручак  јунећа супа,рестована ђигерица 

вечера  печено јаје.павлака 

 
Четвртак 
11.04.2019. 

доручак сланина и чај 

ужина  воће 

ручак  пасуљ и салата 

вечера  салама и павлка 

 
Петак 
12.04.2019. 

доручак виршле и павлака 

ужина  колач 

ручак  пилећа супа,тесто са кромпиром 

вечера  сирни намаз 

 
Понедељак 
15.04.2019. 

доручак проја ,чај 

ужина  сок 

ручак  јунећи паприкаш са тестом,салата 

вечера  кекс и млеко 

   
 

 
Уторак 
16.04.2019. 

доручак хумус намаз 

ужина   грицкалице 

ручак  пилећа супа,мусака ,салата 

вечера  паштета и кисело млеко 

 доручак сендвич и бела кафа 
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Среда 
17.04.2019. 

ужина  кекс 

ручак  слатки купус,салата 

вечера  пекмез и маргарин 

 
Четвртак 
18.04.2019. 

доручак виршле и павлака 

ужина  воће 

ручак  рагу чорба,тесто са сиром 

вечера  туњевина 

 
Петак 
19.04.2019. 

доручак пекмез и маргарин,чај 

ужина  колач 

ручак   грашак са јунетином,салата 

вечера чајна кобасица и сир 

 
Понедељак 
22.04.2019. 

доручак печено јаје ,јогурт 

ужина  сок 

ручак  пилећа супа,роштиљ кобасице и пире 

вечера  сирни намаз,чај 

Уторак 
23.04.2019. 

доручак палента и кисело млеко 

ужина  воће 

ручак  пасуљ,палачинке 

вечера  корни флекс са млеком 

Среда 
24.04.2019. 
 

доручак сендвич 

ужина  сок 

ручак  парадајз чорба,пилав 

вечера  сланина и павлака 

Четвртак 
25.04.2019. 

доручак  проја 

ужина  сок и кекс 

ручак  пилећа супа,поховане шницле и вариво од шаргарепе 

вечера виршле и павлака 

Петак 
26.04.2019. 

доручак сендвич и чај 

ужина  бакин колач 

ручак  паприкаш са кромпиром 

вечера  пекмез и маргарин 

Понедељак 
29.04.2019. 

доручак  

ужина   

ручак   

вечера   


