
 

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: 6. 6.– 10. 6. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 6.6. TOREK, 7.6. SREDA, 8.6. ČETRTEK, 9.6. PETEK, 10.6. 

Zajtrk 

Črni kruh*, pašteta 
argeta, palčke korenčka, 
zeliščni čaj z limono 

Polnozrnat kruh, maslo, 
med, bela žitna kava 

Mlečna prosena kaša z 
lešnikovim posipom in 
vanilijevim sladkorjem  

Rženi kruh, pečen pršut, 
češnjev paradižnik, sadni 
čaj z medom 

Kmečki hlebec, ribji 
namaz, čaj z limono in 
medom 

Dop. malica 
Sadni krožnik Sadni krožnik Hruška Sadno - zelenjavni 

krožnik 

Zelenjavni krožnik 

Kosilo 

Piščančji paprikaš, široki 
rezanci, zelena solata 

Goveja juha z rezanci, 
govedina stroganov, 
basmati riž, mešana 
solata 

Čevapčiči, pečen mlad 
krompir, žar priloga, 
paradižnikova solata 

Krompirjev golaž s 
hrenovko, kruh, domače 
pecivo 

Špargljeva kremna juha, 
marelični cmoki, na 
maslu prepražene 
drobtine, razredčen 100 
% pomarančni sok 

Pop. malica 

Sadni jogurt Jagode, masleni piškoti  Slanik*, voda Skutka s podloženim 
sadjem 

Pekovsko pecivo*, 
marelica 

 
 

 



 

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: 13. 6.– 17. 6. 2022 
                  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 13.6. TOREK, 14.6. SREDA, 15.6. ČETRTEK, 16.6. PETEK, 17.6. 

Zajtrk 

Mlečni riž, kakavov 
posip 

Ovsen kruh*, vitaminski 
namaz, zeliščni čaj z 
limono in medom 

Koruzni kruh, sirni 
krožnik, orehi, sadni čaj 
z medom 

Ržen kruh, poli salama, 
češnjev paradižnik, čaj z 
limono in medom 

Mešan kruh, medeni 
namaz, bela žitna kava 

Dop. malica 

Nektarina Sadni krožnik Sadni krožnik Sadni krožnik Zelenjavni krožnik 

Kosilo 

Cvetačna krema juha z 
zlatimi kroglicami, 
puranji zrezek na žaru, 
pečen mlad krompir, 
mladi grah v prikuhi, 
šobska solata 

Goveji zrezki v vrtnarski 
omaki,  njoki, zelena 
solata s koruzo 

Špageti, bolonjska 
omaka, parmezan, 
motovilec z jajcem 

Ričet z junčjim mesom 
in sezonsko zelenjavo, 
črni kruh, sladoled v 
lončku 

Porova kremna juha, 
paniran file ostriža, 
krompirjeva solata 

Pop. malica 

Pirina štručka, voda Kefir, grisini Prepečenec, grozdje Grški jogurt Krekerji, jagode 

 



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
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oglasni deski .  
 

 

JEDILNIK: 20. 6.– 24. 6. 2022 
       3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 20.6. TOREK, 21.6. SREDA, 22.6. ČETRTEK, 23.6. PETEK, 24.6. 

Zajtrk 

Mlečni rogljiček, kakav  Koruzni kruh, jajčni 
namaz, kumarice, čaj z 
limono in medom 

Mlečni zdrob, posip iz 
rjavega sladkorja in 
cimeta 

Polnozrnat kruh, suha 
salama, sveža paprika, 
čaj z limono 

Ovsen kruh, domač 
čičerikin namaz, čaj 

Dop. malica 

Sadni krožnik Sadni krožnik Ananas Jogurt s sadnim 

prelivom 

Sadni krožnik 

Kosilo 

Brokolijeva juha, 
svinjska pečenka, pražen 
krompir, baby korenček, 
zelena solata s čičeriko 

Piščančje nabodalo, 
džuveč riž, 
paradižnikova solata  
 

Prežganka, mesno-
zelenjavna lazanja, 
zelena solata 

Pašta fižol s prekajenim 
svinjskim mesom, črni 
kruh, sladoled 

Korenčkova juha s 
kroglicami, sirovi 
tortelini v lososovi 
omaki, mešana solata 

Pop. malica 

Jagode, krekerji  Alpski jogurt lešnik&žita Banana, grisini Nashi / jabolko 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!  
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oglasni deski .  
 

JEDILNIK: 27. 6.– 1. 7. 2022 
       3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 27.6. TOREK, 28.6. SREDA, 29.6. ČETRTEK, 30.6. PETEK, 1.7. 

Zajtrk 

Pirin kruh, rezina sira, 
sveža paprika, bela kava 

Polbel kruh, maslo, 
marmelada, mleko 

Granola s tekočim 
jogurtom  

Umešana jajčka, kruh, 
čaj z limono 

Graham kruh, vesoljski 
namaz, čaj z medom 

Dop. 
malica 

Sadni krožnik Zelenjavni krožnik  Ananas  Sadni krožnik Češnje  

Kosilo 

Čufti v paradižnikovi 
omaki, pire krompir, 
mešana solata 

Telečja obara z žličniki, 
domače pecivo 

Metuljčki s tunino 
omako, parmezan, 
zelena solata s koruzo 

Paradižnikova juha s 
krutoni, rižota s  
svinjskim mesom in 
sezonsko zelenjavo, 
mešana solata s 
paradižnikom 

Zelenjavna juha, 
gratinirane skutine 
palačinke, limonada 

Pop. malica 

Sadni kruh, čaj Banana  Makovka, čaj Pinjenec, grisini Jabolko, krekerji 

  

 


