Naše kuharice pri kosilu vedno ponudijo tudi pijačo !

JEDILNIK

Osnovna šola Ivana Tavčarja, Gorenja vas
VRTEC
mlečni riž

3.5.2021

PONEDELJEK,

ŠOLA

štručka s sirom in šunko, čaj, sadje
sadje
telečja obara, ajdovi žganci,
borovničev mafin, kompot

telečja obara, ajdovi žganci, borovničev
mafin, kompot

4.5.2021

TOREK,

štručka s sirom in šunko, sok
bio kamutov hlebček s sezamom,
kakav

bio korenčkovo hlebček, kakav
sadje

boranja, krompir v kosih, sadje

boranja, krompir v kosih, sadna solata

5.5.2021

SREDA,

domači medenjaki, voda
mlečni riž , jabolčni čips

tunin namaz, ovsen kruh, čaj

grahova juha, goveji trakci v
omaki, ajdova kaša, rdeča pesa v
solati

6.5.2021
7.5.2021

PETEK,

ČETRTEK,

shema šolskega sadja in zelenjave

zajtrk

sadje
grahova juha, goveji trakci v omaki,
ajdova kaša, rdeča pesa v solati
črna bombeta , 100 % sok

med, maslo , ržen kruh, čaj

sendvič s sirom in
svežo zelenjavo, čaj

sadje
porova kremna juha, palačinke,
kompot

porova kremna juha, palačinke, kompot

kefirjev napitek, bombeta s sirom
in semeni

domača pašteta, rženi mešani kruh, čaj

obložen kruhek sirom in svežo zelenjavo

sezonska zelenjava
paradižnikova juha, pečen
piščanec, zdrobovi cmoki,
motovilec z jajcem

,

,

malica

paradižnikova juha, pečen piščanec,
zdrobovi cmoki, motovilec z jajcem
kefirjev napitek, kruhek s sirom in
semeni

shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

kosilo

Naše kuharice pri kosilu vedno ponudijo tudi pijačo !

JEDILNIK

Osnovna šola Ivana Tavčarja, Gorenja vas

10.5.2021
11.5.2021

TOREK,

PONEDELJEK,

ŠOLA

VRTEC
koruzni žganci, mleko

polnozrnati francoski rogljič,
mleko, sadje

sveža zelenjava

zeljna juha, njoki z mesno
omako, zelena solata s čičeriko

zeljna juha, njoki z mesno omako,
zelena solata s čičeriko
polnozrnat francoski rogljič, čaj
umešana jajca s skuto in zelišči, kruh,
sveža zelenjava, čaj

buhtelj, čaj, sadje

sadje
brokolijeva juha, dušena govedina,
sladko zelje, krompir v kosih

brokolijeva juha, dušena govedina,
sladko zelje, krompir v kosih

12.5.2021

SREDA,

buhtelj, voda
sendvič mortadelo in svežo
zelenjavo, čaj

marmelada, kisla smetana, rženi kruh,
čaj

zdrobova juha, ocvrt piščanec,
špinačni pire, motovilec z jajcem

13.5.2021
14.5.2021

PETEK,

ČETRTEK,

shema šol. sadja, zelenjave in mleka

zajtrk

sveža zelenjava
zdrobova juha, ocvrt piščanec, špinačni
pire, motovilec z jajcem
kruhek z mortadelo in zelenjavo, sok
ribja pašteta, črni domači kruh, čaj

goveja juha z rezanci, črna žemlja
sadje
porova kremna juha, ajdovi
štruklji s skuto, kompot

porova kremna juha, ajdovi štruklji s
skuto, kompot
hrustljavi polnozrnati kruhki, 100% sok
prosena kaša z bananami

bio pica, čaj
sadje
zelenjavna juha, pleskavica,
pražen krompir, solata s koruzo

,

,

malica

zelenjavna juha, pleskavica, pražen
krompir, solata s koruzo
grisini s sezamom, domača oranžada

shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

kosilo

Naše kuharice pri kosilu vedno ponudijo tudi pijačo !

JEDILNIK

17.5.2021

PONEDELJEK,

Osnovna šola Ivana Tavčarja,
Gorenja vas
ŠOLA
VRTEC
sirov polž, 100% sok, sveža
Zelenjava

koruzni močnik
sveža zelenjava

špargljeva kremna juha,
testenine s pršutom, zelena
solata s koruzo

špargljeva kremna juha, testenine s
pršutom, zelena solata s koruzo
sirov polž, čaj

18.5.2021

TOREK,

mesni namaz, čebulni kruh, čaj
flancat, domače mleko
goveja juha z ribano kašo,
telečja pečenka, pražen
zelenjavni riž, mešana solata

suho sadje
goveja juha z ribano kašo, telečja
pečenka, pražen zelenjavni riž, mešana
solata

19.5.2021

SREDA,

flancat, voda
sendvič s pečenim pršutom,
sveža zelenjava, sok
čufte v paradižnikovi omaki,
pire krompir, mešana solata

pečen pršut, kruh s semeni, čaj
sveža zelenjava
čufte v paradižnikovi omaki, pire krompir,
mešana solata

20.5.2021
21.5.2021

PETEK,

ČETRTEK,

bio riževi vaflji, 100 % sok
pirin zdrob z mletimi lešniki,
sadje

pirin zdrob z mletimi lešniki
sadje

zdrobova juha s korenčkom,
ribji file, krompirjeva solata s
kumarami

zdrobova juha s korenčkom, ribji file,
krompirjeva solata s kumarami
jabolčni čips, domača limonada
kakav, makova štručka

kakav, makova štručka
sadje
hrenovka, sladko zelje,
pehtranov štrukelj, kompot

hrenovka, sladko zelje, pehtranov štrukelj,
kompot
slanik, voda

zajtrk

,

,

malica

shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

kosilo

Naše kuharice pri kosilu vedno ponudijo tudi pijačo !

JEDILNIK
Osnovna šola Ivana Tavčarja, Gorenja vas

24.5.2021
25.5.2021
26.5.2021

SREDA,

TOREK,

PONEDELJEK,

ŠOLA

VRTEC
osje gnezdo, čaj

osje gnezdo, čaj, sadje
sadje
grahova juha, cvetačni polpeti,
kmečki krompir, solata z jajcem

ČETRTEK,

27.5.2021
28.5.2021

kruh s semeni, sveža zelenjava
mini domača klobasa, polbela štručka,
ajvar, čaj

mini domača klobasa, polbela
štručka, ajvar, čaj

sezonska zelenjava

špinačna juha, zelenjavna rižota s
piščančjim mesom, mešana solata

domači sadni jogurt, bombeta s
semeni
cvetačna juha, naravni puranji
zrezek v smetanovi omaki, kruhovi
cmoki, stročji fižol v solati
shema šol. sadja, zelenjave in mleka

PETEK,

grahova juha, cvetačni polpeti,
kmečki krompir, solata z jajcem

špinačna juha, zelenjavna rižota s
piščančjim mesom, mešana solata
sadje
sirni namaz s korenčkom, ajdov kruh,
čaj
sadje
cvetačna juha, naravni puranji
zrezek v smetanovi omaki, kruhovi
cmoki, stročji fižol v solati
domači sadni jogurt
sardine v oljčnem olju, črn kruh, čaj

temna kraljeva štručka s sezamom,
mlečni sladoled, voda

mlečni sladoled
zeljna juha, lazanja, mešana solata

zeljna juha, lazanja, mešana solata

koruzni kosmiči z mlekom, sadje

temna kraljeva štručka s sezamom
voda
koruzni kosmiči z mlekom
sadje

zelenjavna juha, krompirjev golaž,
sadna kupa

zelenjavna juha, krompirjev golaž,
sadna kupa
hrustljavi kruhki s kvinojo , 100% sok

zajtrk

,

,

malica

shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

kosilo

