
 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   

Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski .  

 

  

JEDILNIK: 1. 11.–5. 11. 2021 

  3-6 let 
 

OBROKI PONEDELJEK, 1.11. TOREK, 2.11. SREDA, 3.11. ČETRTEK, 4.11. PETEK, 5.11. 

Zajtrk 

 

 

 

 

 

 

Pirin zdrob s 

kakavovim posipom 

Kamutov kruh*, maslo, 

marmelada, bela kava 

 

Kmečki hlebec, domač 

vitaminski namaz, 

zeliščni čaj z limono 

 

Polnozrnat kruh, tuna v 

olivnem olju, 

paradižnik češnjevec, 

planinski čaj  

Dop. malica 

Banana 

 

Zelenjavni krožnik 

 

Sadni krožnik Sadni krožnik 

Kosilo 

Svinjski zrezki v 

gorčični omaki, rizi 

bizi, zeljnata solata s 

fižolom  

Segedin golaž, krompir 

v kosih, kokosovo 

pecivo 

 

Bučkina kremna juha, 

gratinirane mesne 

palačinke, zelena solata 

z radičem 

Ohrovtova juha s 

proseno kašo, špinačni 

tortelini s smetanovo 

omako, rdeča pesa 

Pop. malica 

Mlečna štručka, 

jabolko 

Grški jogurt, kaki 

 

Korenčkov piškot*, 

hruška 

Slanik*, čaj 

 



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   

Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski .  

 

JEDILNIK: 8. 11.–12. 11. 2021 

  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 8.11. TOREK, 9.11. SREDA, 10.11. ČETRTEK, 11.11. PETEK, 12.11. 

Zajtrk 

Mlečni gres s 

čokoladnim posipom 

Polbeli kruh, sirni 

namaz, palčke 

korenčka, zeliščni čaj z 

limono 

 

Temna žemljica, 

piščančja prsa, rezina 

sira, list solate, sadni 

čaj 

 

Zaroštan močnik, 

brusnice 

Kmečki hlebec, domač 

jajčni namaz, zeliščni 

čaj 

Dop. 

malica 

Banana Rezine kakija Sadni krožnik Banana  Zelenjavni krožnik 

Kosilo 

Goveja juha z 

zvezdicami, kuhana 

govedina, pire krompir, 

kremna špinača 

Kolerabina juha, 

zelenjavno-mesna 

lazanja, zelena solata s 

koruzo  

Ričet s prekajenim 

mesom, kruh, domače 

pecivo, čaj 

Porova juha, 

pečene piščančje krače, 

mlinci, dušeno rdeče 

zelje 

Zelenjavna kremna 

juha, file lososa z 

limono in rožmarinom, 

basmati riž, rdeča pesa 

Pop. malica 

Makovka, hruška Jabolko, ajdov kruh z 

orehi  

Navadni Ego, koruzni 

kruh 

Jabolčni zavitek, čaj Kaki, grisini s sezamom 

 

  



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   

Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski .  

 

JEDILNIK: 15. 11.–19. 11. 2021 

  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 15.11. TOREK, 16.11. SREDA, 17.11. ČETRTEK, 18.11. PETEK, 19.11. 

Zajtrk 

Prosena kaša s posipom 

iz mletih lešnikov 

Kmečki hlebec, domač 

sardelin namaz, 

zeliščni čaj z limono in 

medom 

 

Ajdov kruh, sirni 

krožnik z orehi, sadni 

čaj 

 

Mlečni riž s kakavovim 

posipom 

Polbel kruh*, maslo*, 

med*, mleko*, jabolko* 

Dop. 

malica 

Banana Zelenjavni krožnik Sadni krožnik Banana Zelenjavni krožnik 

Kosilo 

Pečenica, kisla repa, 

matevž, kompot s jabolki 

in slivami (sveže sadje, 

slive b/koščic) 

 

Puranji paprikaš, 

špinačni rezanci*, 

kitajsko zelje v solati 

Svinjski zrezek v 

vrtnarski omaki, 

kruhova rolada, 

motovilec s fižolom  

Mesni polpeti, dušeno 

sladko zelje, pražen 

krompir, 100% 

razredčen sok 

Zelenjavna enolončnica s 

kvinojo in lečo, skutina 

zloženka, čaj 

Pop. malica 

Sirova štručka, čaj Sadni jogurt, kamutova 

štručka* 

Maslen piškot, jabolko Žepek s sezamom*, 

hruška 

Presta, rezine kakija 

 



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   

Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski .  

 

JEDILNIK: 22. 11.–26. 11. 2021 

  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 22.11. TOREK, 23.11. SREDA, 24.11. ČETRTEK, 25.11. PETEK, 26.11. 

Zajtrk 

Kmečki hlebec, bela 

žitna kava 

Pirin kruh, puranja 

šunka, kislo zelje, 

zeliščni čaj z limono in 

medom 

 

Koruzna polenta, 

mleko, rozine  

Polbeli kruh, 

čokoladno-lešnikov 

namaz*, sadni čaj 

Koruzni kruh, trdo 

kuhano jajce, redkvica, 

sadni čaj 

Dop. malica 

Banana Sadni krožnik Banana Zelenjavni krožnik Sadni krožnik 

Kosilo 

Špinačna kremna juha, 

mesno zelenjavna rižota, 

rdeča pesa 

Svinjska pečenka v 

naravni omaki, pire 

krompir, dušena 

zelenjava na maslu in 

drobtinicah, čaj 

Njoki v smetanovi 

omaki s popečenimi 

piščančjimi trakci, 

zelena solata z 

motovilcem 

Krompirjev golaž z 

junetino, kruh, domače 

pecivo 

Zelenjavna juha z 

rižkom, paniran file 

ostriža, krompirjeva 

solata 

Pop. malica 

Polnozrnata žemljica z 

rezino sira 

Polnozrnati hrustljavi 

kruhki, kaki  

Pekovsko pecivo, 

jabolko 

Mandarina, polnozrnati 

krekerji 

Osje gnezdo, mleko 

 

  



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   

Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga 

jedilnika), objavljenem na oglasni deski .  

 

JEDILNIK: 29. 11.–3. 12. 2021 

  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 29.11. TOREK, 30.11. SREDA, 1.12. ČETRTEK, 2.12. PETEK, 3.12. 

Zajtrk 

Črn kruh*, telečja 

hrenovka, gorčica, sadni 

čaj 

Mlečni kus kus s 

posipom iz mletih 

lešnikov, rjavega 

sladkorja in cimeta 

 

Polbeli kruh, kisla 

smetana, marelični 

džem, zeliščni čaj 

 

Maslen rogljiček, bela 

kava 

Kmečki hlebec, domač 

tunin namaz, planinski 

čaj 

Dop. malica 

Sadno-zelenjavni krožnik Banana Zelenjavni krožnik Sadni krožnik Sadni krožnik 

Kosilo 

Piščančja obara z 

zelenjavo, ajdovi žganci,  

marmorni kolač 

Graham polžki z 

bolonjsko omako in 

parmezanom, motovilec 

z bučnim oljem 

Vipavska jota s suhim 

mesom narezanim na 

koščke, kruh, domač 

čokoladni puding 

Puranji zrezki na žaru, 

džuveč riž, radič v 

solati s krompirjem 

Fižolova kremna juha s 

popečenimi kruhki, 

marelični cmoki z 

drobtinami, kompot iz 

svežih jabolk 

Pop. malica 

Skutka s podloženim 

sadjem 

Makovka, jabolko Pletenka, pomaranča Ržen kruh, topljen 

sirček 

Navaden grški jogurt, 

grisini 

 

 


