
 

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: 2. 5.– 6. 5. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 2.5. TOREK, 3.5. SREDA, 4.5. ČETRTEK, 5.5. PETEK, 6.5. 

Zajtrk 

 
 
 
 
 
 

PRAZNIK! 

Črni kruh*, čajna 
pašteta, kisle kumarice, 
čaj 

Ovsen kruh, maslo, 
med, bela kava 

Sirova štručka, čaj z 
limono in medom 

Kruh s semeni* kruh, 
domač vesoljski namaz, 
čaj 

Dop. 
malica 

Sadni krožnik Sadni krožnik Sadnji pinjenec Sadni krožnik 

Kosilo 

Grahova juha, pečene 
piščančje krače, mlinci, 
rdeča pesa v solati 

Štefani pečenka, pire 
krompir, dušeno sladko 
zelje  

Telečja obara z 
zelenjavo, ajdovi žganci, 
višnjev zavitek, 100 % 
sok 

Brokolijeva kremna 
juha, slivovi cmoki z 
maslenimi drobtinami, 
razredčen 100 % sok 
 

Pop. 
malica 

Sadni tekoči jogurt  Štručka kornspitz, čaj Banana  Ajdov kruh z orehi, 
voda 

 



 

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: 9. 5.– 13. 5. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 9.5. TOREK, 10.5. SREDA, 11.5. ČETRTEK, 12.5. PETEK, 13.5. 

Zajtrk 

Graham kruh*, poli 
salama, kisle kumarice, 
bela kava 

Prosena kaša na mleku, 
čokoladni posip 

Rženi kruh*, domač 
vitaminski namaz, čaj z 
limono in medom 

Mešan kruh, hrenovke, 
gorčica, čaj z limono 

Polnozrnat kruh*, 
zeliščni namaz, bela 
kava 

Dop. malica 
Sadni krožnik Banana  Sadni krožnik Sadni krožnik Sadni krožnik 

Kosilo 

Svinjski medaljon v 
omaki iz špargljev in 
sira, metuljčki, mešana 
solata s čičeriko 

Na žaru pečen puranji 
zrezek, rizi-bizi, rdeča 
pesa 

Bograč golaž, črni 
kruh, 100 % breskov 
sok 

Piščančji trakci v 
paradižnikovi omaki, kus 
kus, motovilec s fižolom 

Koromačeva kremna 
juha, ribji polpet, pire 
krompir, zelena solata s 
koruzo 

Pop. malica 

Leibnitz polnozrnati 
keksi, razredčen 100 % 
jabolčni sok  

Ovsen žepek*, voda  Skutka s podloženim 
sadjem 

Kefir* Makova štručka, voda 

 
 
 
 



 

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. 
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oglasni deski .  
 

JEDILNIK: 16. 5.– 20. 5. 2022 
                  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 16.5. TOREK, 17.5. SREDA, 18.5. ČETRTEK, 19.5. PETEK, 20.5. 

Zajtrk 

Mlečni rogljiček, kakav Črni kruh*, kisla 
smetana, redkvice, čaj 

Mleko, koruzna polenta Kamutov kruh*, 
mortadela, olive, čaj 

Polbel kruh*, domač 
tunin namaz, bela kava 

Dop. malica 

Sadni krožnik Sadni krožnik Banana  Sadno – zelenjavni 

krožnik 

Sadni krožnik 

Kosilo 

Makaronovo meso 
(makaronflajš) z 
naribanim sirom, radič s 
fižolom 

Telečji ragu z zelenjavo, 
mlad krompir v kosih, 
endivija z jajčkom 

Paniran piščančji 
medaljon, ajdova kaša z 
zelenjavo,  mešana 
solata s paradižnikom 

Mineštra iz čičerike, 
leče in puranjega mesa, 
kruh, domače kokosove 
kocke , 100 % sok 

Cvetačna kremna juha s 
krutoni, kremna 
špargljeva rižota, 
parmezan, rdeča pesa 

Pop. malica 

Štručka s posipom, voda Banana  Grisini, jabolko Alpski jogurt Ovseni piškoti*, 100 % 
sok 

 

 



 

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: 23. 5.– 27. 5. 2022 
       3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 23.5. TOREK, 24.5. SREDA, 25.5. ČETRTEK, 26.5. PETEK, 27.5. 

Zajtrk 

Koruzni kruh*, rezina 
sira, redkvice, čaj z 
limono 

Pirin mlečni zdrob, 
lešnikov posip  

Polbel kruh*, maslo, 
marmelada, mleko 

Ajdov kruh, skutin 
namaz, drobnjak, čaj 

Ovsen kruh*, domač 
čičerikin namaz, čaj 

Dop. malica 

Sadni krožnik Banana  Jagode Sadni krožnik Jogurt s sadnim 

prelivom  

Kosilo 

Svinjska pečenka, 
pražen krompir, mešana 
solata s fižolom 

Piščančja nabodala, 
prebranec, šobska 
solata 

Ješprenj z mesom in 
sezonsko zelenjavo, 
kruh, domače pecivo, 
čaj 

Goveji zrezki v vrtnarski 
omaki, njoki, motovilec 
z jajčkom 

Špargljeva juha, file 
lososa na žaru z limono 
in rožmarinom, cvetačni 
pire krompir, rdeča pesa 

Pop. malica 

Slanik*, čaj Ananas, krekerji Banana Osje gnezdo, voda Jabolko 

 

 



 

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: 30. 5.– 3. 6. 2022 
       3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 30.5. TOREK, 31.5. SREDA, 1.6. ČETRTEK, 2.6. PETEK, 3.6. 

Zajtrk 

Koruzni kruh, domač 
sardelin namaz, čaj z 
limono in medom 

Mlečni riž s čokoladnim 
posipom 

Pirin kruh*, domač 
jajčni namaz, čaj 

Obloženi kruhki 
(francoska štruca, 
piščančje prsi v ovitku, 
sveža paprika), bela 
kava 

Graham kruh, medeni 
namaz, čaj 

Dop. 
malica 

Sadni krožnik Banana  Sadni krožnik Sadni krožnik Zelenjavni krožnik 

Kosilo 

Svinjski zrezek na žaru, 
mlad pečen krompirček, 
žar priloga, 
paradižnikova solata 

Fižolova enolončnica s 
prekajenim govejim 
mesom in svežo 
zelenjavo, kruh, 
sladoled v lončku 

Mesne kroglice v 
paradižnikovi omaki, 
pire krompir, mešana 
solata s koruzo  

Široki rezanci s 
piščančjimi trakci v 
gobovi omaki z 
gorgonzolo, parmezan, 
zelena solata s 
korenčkom 

Pomladna kremna 
juha, palačinke s 
čokolado, mešan 
kompot  

Pop. malica 

Navadni jogurt Sadni kruh, čaj Kokosova potica, voda   Kakavovo pekovsko 
pecivo, čaj 

Češnje  

  

 


