
Јеловник за период јануар- фебруар 

 

Понедељак 
28.01.2019. 

доручак туњевина и павлака,чај 

ужина јабука 

ручак пилећасупа,рестованађигерица,салата 

вечера гриз 

 
Уторак 
29.01.2019. 

доручак пекмезмаргарин и млеко 

ужина кекс 

ручак пилећасупа,пљескавица  и варивоодкромпира,салата 

вечера корнифлекссамлеком 

Среда 
30.01.2019. 
 

доручак кајгана и чај 

ужина грицкалицеиливоће 

ручак пасуљсасланином ,салата 

вечера сирнинамаз ,чај 

Четвртак 
31.01.2019. 

доручак гриз 

ужина сок 

ручак пилећасупасакнедлама,мусака ,салата 

вечера сендвич 

 
Петак 
01.02.2019. 

доручак сендвич 

ужина наполитанке 

ручак пилећипаприкаши салата 

вечера пекмез и маргарин 

 
Понедељак 
04.02.2019. 

доручак сендвич и чај 

ужина јабука 

ручак грашаксајунетином и салата 

вечера гриз 

 
Уторак 
05.02.2019. 

доручак палента,јогурт 

ужина сокодвишања 

ручак слаткикупус 

вечера кекс и млеко 

 
Среда 
06.02.2019. 

доручак мед и маргарин,млеко 

ужина јабука 

ручак пасуљ и салата 

вечера сирнинамаз 

 
Четвртак 
07.02.2019. 

доручак хумуснамаз,чај 

ужина сокодвишања 

ручак пилав 200гр и салата 

вечера чајнакобасица и сир 

 
Петак 
08.02.2019. 

доручак палента и јогурт 

ужина кекс 

ручак пилећасупа,ростиљкобасице и пире 

вечера сендвич ,чај 

Понедељак 
11.02.2019. 

доручак сендвич и јогурт 

ужина јабука 

ручак супа и пица 

вечера корнифлекс 

Уторак 
12.02.2019. 

доручак пекмез и маргарин,чај 

ужина грицкалице 



Јеловник за период јануар- фебруар 

 
ручак пилећасупа,похованешницле и варивоодшаргарепе 

вечера сирнинамаз 

 
Среда 
13.02.2019. 

доручак виршлесенф 

ужина воће 

ручак пилећипаприкашсакромпиром 

вечера сирнинамаз 

 
Четвртак 
14.02.2019. 

доручак хумуснамаз и чај 

ужина јабука 

ручак пилећасупа,филетиослића и кромпирсалата 

вечера салама и павлака 

 
Петак 
15.02.2019. 

доручак паштета и јогурт 

ужина бакинколач 

ручак белачорба, ђувеч 

вечера кекс  и млеко 

 
Понедељак 
18.02.2019. 

доручак прженице и јогурт 

ужина сок 

ручак грашаксајунетином 

вечера сирнинамаз 

 
Уторак 
19.02.2019. 

доручак сендвич и чај 

ужина воће 

ручак пилећасупа,батаци ипире 

вечера пекмез и маргарин 

 
Среда 
20.02.2019. 

доручак палента и киселомлеко 

ужина облатне 

ручак јунећасупа,рестованађигерица 

вечера печенојаје.павлака 

 
Четвртак 
21.02.2019. 

доручак сланина и чај 

ужина воће 

ручак пасуљ и салата 

вечера салама и павлка 

 
Петак 
22.02.2019. 

доручак виршле и павлака 

ужина колач 

ручак пилећасупа,тестосакромпиром 

вечера сирнинамаз 

 
Понедељак 
25.02.2019. 

доручак проја ,чај 

ужина сок 

ручак јунећипаприкашсатестом,салата 

вечера кекс и млеко 

   
 

 
Уторак 
26.02.2019. 

доручак хумуснамаз 

ужина грицкалице 

ручак пилећасупа,мусака ,салата 

вечера паштета и киселомлеко 

 
Среда 

доручак сендвич и белакафа 

ужина кекс 



Јеловник за период јануар- фебруар 

 

 

 

27.02.2019. 
 
 
 

ручак слаткикупус,салата 

вечера пекмез и маргарин 

 
Четвртак 
28.02.2019. 

доручак виршле и павлака 

ужина воће 

ручак рагучорба,тестосасиром 

вечера туњевина 

 
Петак 
01.03.2019. 

доручак пекмез и маргарин,чај 

ужина колач 

ручак грашаксајунетином,салата 

вечера чајнакобасица и сир 

 
Понедељак 
04.03.2019. 

доручак печенојаје ,јогурт 

ужина сок 

ручак пилећасупа,роштиљкобасице и пире 

вечера сирнинамаз,чај 

 
Уторак 
05.03.2019. 

доручак палента и киселомлеко 

ужина воће 

ручак пасуљ,палачинке 

вечера корнифлекссамлеком 

 
Среда 
06.03.2019. 

доручак сендвич 

ужина сок 

ручак парадајзчорба,пилав 

вечера сланина и павлака 

 
Четвртак 
07.03.2019. 

доручак проја 

ужина сок и кекс 

ручак пилећасупа,похованешницле и варивоодшаргарепе 

вечера виршле и павлака 

 
Петак 
08.03.2019. 

доручак сендвич и чај 

ужина бакинколач 

ручак паприкашсакромпиром 

вечера пекмез и маргарин 

Понедељак 
11.03.2019. 

доручак  

ужина  

ручак  

вечера  


