За месец:

ЈЕЛОВНИК

Фебруар

од 16.02. до 28.02.2021.год.

други део

Одговоран: руководилац послова у угоститељству и нутрициониста

16.02.2021.год.(уторак)
ДОРУЧАК
-чај
-крем сир, шунка
-маргарин, мед
-корнфлекс

РУЧАК

ВЕЧЕРА

-чорбаст пасуљ са ребрима
-салата купус
-десерт штрудлица

-ланч пакет (паштета, крем
сир, млеко, мармелада,
хлеб)

17.02.2021.год.(среда)
ДОРУЧАК
-чај
-јогурт
-омлет са сланином,
фета сир, ајвар
-маргарин, мед
-мусли

РУЧАК
-пилећа супа
-ћевапи, помфрит, кечеп
80%
-вариво од грашка са
месом 20%
-салата (купус, цвекла)
-воће мандарина

ВЕЧЕРА
-пржене рибље
пљескавице, динстано
мешано поврће
-компот бресква
-мекике са крем сиромџемом
-млеко

18.02.2021.год.(четвртак)
ДОРУЧАК

РУЧАК

-чај
-млеко
-барене хреновке, сенф,
качкаваљ
-еурокрем
-корнфлекс

-чорба од поврћа
-св.шницла у сафту од
милерама и киселих
краставаца, кромпир пире
70%
-јунећи гулаш, качамак 30%
-салата (купус, кисели
краставац)
-воће банана

ВЕЧЕРА
-шпагети болоњез
-пох.пилећи филе, рижото
-салата (паприка)
-пудинг

19.02.2021.год.(петак)
ДОРУЧАК
-чај
-јогурт
-проја, фета сир
-маргарин, мармелада
-мусли тропик

РУЧАК
-парадајз чорба
-пржена риба ослић,
кромпир салата
-густ пасуљ са крањском
кобасицом
-салата (купус, цвекла)
-посл.колач (чизкејк)

ДУБ.Ф01 (ДУБ.П22, 23,24,25,26)

ВЕЧЕРА
-пица
-јогурт

За месец:

ЈЕЛОВНИК

Фебруар

од 16.02. до 28.02.2021.год.

други део

Одговоран: руководилац послова у угоститељству и нутрициониста

20.02.2021.год.(субота)
ДОРУЧАК
-чај
-павлака, пилеће прса
-маргарин, мармелада

РУЧАК
-јунећа супа
-мусака од кромпира
-салата (купус)
-воће јабука

ВЕЧЕРА
-ланч пакета (нарезак,
зденка сир 2, еурокрем,
плазма кекс, млеко, хлеб)

21.02.2021.год.(недеља)
ДОРУЧАК
-какао млеко
-пржена сланина, фета
сир
-мед

РУЧАК
-чорба од поврћа
-печено месо, подварак
-салата цвекла
-десерт чоколадна
бананица 2 ком

ВЕЧЕРА
-ланч пакет(чајна кобасица
слајс, крем сир,
мармелада, лепиња,
чоколадно млеко)

22.02.2021.год.(понедељак)
ДОРУЧАК
-јогурт
-чај
-топли сендвичи
-маргарин, мармелада
-мусли

РУЧАК
-потаж од зелени
-свињки врат,
динст.грашак, динстана
шаргарепа 80%
-шпагети болоњез 20%
-салата (купус, паприка)
-воће поморанџа

ВЕЧЕРА
-пекарски кромпир са
кобасицом 70%
-салата кисели краставац
-компот вишња
-проја са сиром 30%
јогурт

23.02.2021.год.(уторак)
ДОРУЧАК
-чај
-млеко
-намаз од милерама и
сусама, чајна кобасица
-еурокрем
-корнфлекс

РУЧАК
-пилећа супа
-печена пилетина, динстани
пиринач, парадајз сос
-чорбаст пасуљ са ребрима
-салта (купус, кисели
краставац)
-посл.колач (мађарица)

ДУБ.Ф01 (ДУБ.П22, 23,24,25,26)

ВЕЧЕРА
-пита са сиром
-јогурт
-пљескавица, помфрит,
кечап
-салата купус
-сок

За месец:

ЈЕЛОВНИК

Фебруар

од 16.02. до 28.02.2021.год.

други део

Одговоран: руководилац послова у угоститељству и нутрициониста

24.02.2021.год.(среда)
ДОРУЧАК
-млеко
-јогурт
-ролница са пица
надевом 2 ком
-бухтла џем 2 ком
-мусли тропик

РУЧАК
--јунећа супа
-сарма од киселог купуса,
кромпир пире 100%
-салата цвекла
воће-банана

ВЕЧЕРА
-пржени филет пастрмке,
барено поврће (царска
мешавина)
-компот бресква
-јаје на око(2), пире од
спанаћа
-кисело млеко

25.02.2021.год.(четвртак)
ДОРУЧАК
-чај
-какао млеко
-пржена сланина, фета
сир, ајвар
-маргарин, мед
-корнфлекс

РУЧАК
-чорба од поврћа
-бечка шницла, помфрит,
барени кукуруз, кечап 80%
- бечка шницла, динстана
боранија 20%
-салата (купус, кисели
краставац
-воће јабука

ВЕЧЕРА
-пилећи филе у сафту од
сенфа и павлаке, рижото
-шпагети миланез
-салата паприка
-пудинг

26.02.2021.год.(петак)
ДОРУЧАК
-чај
-јогурт
-кајгана са шунком,
зденка сир 2 ком
-маргарин, мармелада
-мусли

РУЧАК
-јунећа супа
-пасуљ пребранац, пржени
котлет шарана
-грчко ћуфте
-салата (купус, паприка)
-посл.колач (сникерс)

ВЕЧЕРА
-пица
-јогурт

27.02.2021.год.(субота)
ДОРУЧАК
-какао млеко
-барене хреновке, сенф,
качкаваљ
-маргарин, мед

РУЧАК
--пилећа супа
-поховано пилеће бело
месо, пекарски кромпир
-салата (купус)
-воће јабука

ДУБ.Ф01 (ДУБ.П22, 23,24,25,26)

ВЕЧЕРА
-ланч пакет (паштета, крем
сир, кроасан, еурокрем,
млеко и хлеб)

За месец:

ЈЕЛОВНИК

Фебруар

од 16.02. до 28.02.2021.год.

други део

Одговоран: руководилац послова у угоститељству и нутрициониста

28.02.2021.год.(недеља)

ДОРУЧАК
-чај
-павлака, пилећа прса,
барено јаје
-мед

РУЧАК
-јунећа супа
-пуњене паприке 2 ком
-салата кисели краставац
-десерт еуроблок

ВЕЧЕРА
-ланч пакет (димљени врат
слајс, зденка сир 2, кифла 2
ком, воћни јогурт,
мармелада)

АЛЕРГО ИНФО: глутен, јаја, млеко, риба, шаргарепа, першун, соја,
конзерванси
НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ НЕДОСТАТКА НАМИРНИЦА, ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ВОДЕ МОЖЕ ДОЋИ ДО ИЗМЕНЕ ЈЕЛОВНИКА.
Јеловник саставиле:
1. Марина Којевић
2. Сузана Јанковић

ДУБ.Ф01 (ДУБ.П22, 23,24,25,26)

ДИРЕКТОР
Др Љубиша Антонијевић

