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Понедељак  
09.04.2018. 

доручак Палента 150гр, јогурт 0,2 л 

ужина  Јабука 

ручак  Шпагете болоњезе 250 гр 

вечера  Маргарин и пекмез, чај 

Уторак  
10.04.2018. 

доручак Хумус намаз, 2 парчета хлеба, чај 

ужина  Кекс 

ручак  Пилећа супа,шницла у ловачком сосу 100гр,пире кромпир 150гр 

вечера  Корни флекс у млеку 

Среда  
11.04.2018 

доручак Сендвич 2 парчета, чај 

ужина  Бакин колач 

ручак  Јунећа супа,ћуфте у сосу, салата  

вечера Палента и јогурт 0,2л 

Четвртак  
12.04.2018 

доручак Проја 150гр, чај 

ужина  Слани крекери 

ручак  Пасуљ са кобасицом 200гр, купус салата 

вечера  Еурокрем, 2 парчета хлеба, чај 

Петак  
13.04.2018 

доручак Кајгана,2 парчета хлеба,бела кафа 0,2л 

ужина  Облатне 

ручак  Пилећа супа,пилав 250гр, зелена салата 

вечера  Маргарин и пекмез, млеко 0,2л 

Понедељак  
16.04.2018 

доручак Паштета и јогурт 0,2 

ужина  Бакин колач 

ручак  Јунећа супа,фаширане шницле 100гр,вариво од сочива 150 гр 

вечера  Сирни намаз, чај 

Уторак  
17.04.2018 

доручак Хумус намаз,2 парчета хлеба, чај 

ужина  Кекс и сок 

ручак  Кромпир чорба,лазање 250 гр 

вечера  Гриз 150 гр 

Среда  
18.04.2018 

доручак Сендвич, 2 парчета, чај 

ужина  Банана  

ручак  Пасуљ, зелена салата 

вечера  Туњевина и чај 

Четвртак  
19.04.2018 

доручак Царска пита 100гр, чај 

ужина  Сок 

ручак  Пилећа супа, филети ослића 100гр и кромпир салата 150гр 

вечера  Кекс и млеко 

Петак  
20.04.2018 

доручак Прженице и чај 

ужина  Јабука 

ручак  Пилећа супа,мусака 250 гр и зелена салата 

вечера  Сланина и павлака , чај 

Понедељак  
23.04.2018 

доручак Сендвич 2 парчета хлеба, чај 

ужина   Колач Кох 

ручак  Јунећи паприкаш са кромпиром, купус салата 

вечера  Чајна кобасица и сирни намаз 

Уторак  доручак Палента и кисело млеко 0,2л 
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24.04.2018 ужина  Грицкалице 

ручак  Рагу чорба, пилећи батаци 150 гр,вариво од грашка 150 гр 

вечера  Салама и сир,млеко 0,2 

Среда  
25.04.2018 

доручак Паштета и јогурт 0,2л 

ужина  Кекс 

ручак  Слатки купус са јунетином 250 гр 

вечера  Кекс и млеко 

Четвртак  
26.04.2018 

доручак Гриз 

ужина  Облатне 

ручак  Чорба од печурака, тесто са кромпиром 250 гр 

вечера  Сланина и павлака 

Петак 
27.04.2018 

доручак Прженице и чај 

ужина  Чоколада 

ручак   Пасуљ, зелена салата  

вечера  Чајна кобасица, зденка сир  

Понедељак 
30.04.2018 

доручак Сендвич, 2 парчета, чај 

ужина  Сок 

ручак  Свињски паприкаш са тестенином, салата 

вечера  Палента 

Четвртак 
03.05.2018 

доручак Паштета 2 парчета,бела кафа 0,2л 

ужина  Палачинке 

ручак  Пасуљ,салата 

вечера  Сланина и павлака,чај 

Петак 
04.05.2018 

доручак Виршле 2 ком. Павлака,чај 

ужина  Јабука 

ручак  Пилећа супа,поховано бело месо 100гр и вариво од грашка 150гр 

вечера  Сирни намаз,чај 

Понедељак 
07.05.2018 
 
 

доручак Кајгана,чај 

ужина  Бакин колач и лимунада 

ручак  Пилећа супа,мусака 250гр 

вечера  Маргарин и пекмез,шоља млека 

Уторак 
08.05.2018 

доручак Корни флекс са млеком 

ужина  Јабука 

ручак  Јунећа супа,филети ослић 100гр,кромпир салата 150гр 

вечера  Палачинке са еурокремом 

   
 

Среда 
09.05.2018           

доручак Сендвич два парчета,чај 

ужина   Кекс 

ручак  Слатки купус са јунетином 250гр 

вечера  Сланина и павлака,2 парчета хлеба 

Четвртак 
10.05.2018 

доручак Палента са јогуртом 0,2л 

ужина  Колач 

ручак  Јунећа супа,поховано бело месо 100гр,вариво од шаргарепе 150гр 

вечера  Паштета,чај 
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