За месец:

ЈЕЛОВНИК

март 1

Од 1.3. до 15.3.2021.год.

17.2.2021.

Одговоран: руководилац послова у угоститељству и нутрициониста

01.03.2021.год.(понедељак)
ДОРУЧАК
-јогурт
-прженице, фета сир
-мусли

РУЧАК
-јунећа супа
-пекарски кромпир са
ребрима
-јунећа шницла у натур
сафту, барено
поврће(царска мешавина)
-салата (купус, кисели
краставац)
-воће банана

ВЕЧЕРА
-пита са месом
-јогурт
-печена пилетина, рижото
-салата паприка
-компот бресква

02.03.2021.год.(уторак)
ДОРУЧАК
-чај
-млеко
-намаз од милерама и
сусама, суви врат
-еурокрем
-корнфлекс

РУЧАК
-пилећа супа
-сарма од киселог купуса,
кромпир пире
-салата цвекла
-посл.колач (чоколадни
колач)

ВЕЧЕРА
-шпагете carbonare
-јаје на око (2), пржена
кобасица роштиљ, фета
сир, ајвар, кисели
краставац
-сок

03.03.2021.год.(среда)
ДОРУЧАК

РУЧАК

ВЕЧЕРА

-јогурт
-пита са сиром и
спанаћем 2 ком
-кроасан са какао кремом
2 ком

-чорбаст пасуљ са прженом
сецканом сланином
-чорба од поврћа
-пилећи филе са млинцима
-салата (купус, паприка)
-воће поморанџа

-пох.филет ослића, слани
кромпир
-св,крменадла, динстано
поврће
-сутлијаш са сувим грожђем

04.03.2021.год.(четвртак)
ДОРУЧАК
-јогурт
-топли сендвич
-мусли тропик

РУЧАК
-јунећа супа
-св.шницла у сафту са
печуркама, динст.пиринач
80%
-вариво од бораније са
месом 20%
-салата (купус, цвекла)
-воће јабука

ДУБ.Ф01 (ДУБ.П22, 23,24,25,26)

ВЕЧЕРА
-рол виршле
-јогурт
-пљескавица, помфрит,
тартар сос
-компот шљива
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05.03.2021.год.(петак)
ДОРУЧАК

РУЧАК

-чај
-какао млеко
-кајгана са шунком, фета
сир
-маргарин, мед
-корнфлекс

-парадајз чорба
-пржена риба пастрмка,
кромпир салата са киселим
краставцима
-јунећи гулаш, барене
макароне
-салата (купус, кисели
краставац)
-посл.колач (принцес
крофна)

ВЕЧЕРА
-кифлице са сиром
-кифлице са еурокремом
-млеко

06.03.2021.год.(субота)
ДОРУЧАК
-чај
-пржена крањска
кобасица, сенф,
качкаваљ
-мармелада

РУЧАК
-јунећа супа
-фаширана шницла,
динст.грашак, динстана
шаргарепа
-салата цвекла
-воће јабука

ВЕЧЕРА
-ланч пакет (паштета, крем
сир, воћни јогурт са
житарицама и хлеб)

07.03.2021.год.(недеља)
ДОРУЧАК
-млеко
-пржена сланина, фета
сир
-еурокрем

РУЧАК
-пилећа супа
-печено месо, подварак
-салата цвекла
-десерт sweet

ВЕЧЕРА
-ланч пакет (чајна
кобасица, зденка сир 2,
кроасан ванила, млеко и
кифла 2)

08.03.2021.год.(понедељак)
ДОРУЧАК
-чај
-млеко
-крем сир, ћурећа прса,
барено јаје
-маргарин, мармелада
-корнфлекс

РУЧАК
-јунећа супа
-мусака од кромпира
-јунећи гулаш, барене
макароне
-салата (купус, паприка)
-воће поморанџа

ДУБ.Ф01 (ДУБ.П22, 23,24,25,26)

ВЕЧЕРА
-проја са шунком и киселим
краставцима
-јогурт
-св. Врат, мешано поврће
-сок
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09.03.2021.год.(уторак)
ДОРУЧАК

РУЧАК

-чај
-какао млеко
-барене хреновке, сенф,
зденка сир 2 ком
-маргарин, мармелада
-мусли

-пилећа чорба
-печена пилетина, динстани
пиринач, парадајз сос
-чорбаст пасуљ са ребрима
-салата (купус, мешана)
-посл.колач(бомбица)

ВЕЧЕРА
-пох.качкаваљ, помфрит,
кечап
-шпагети миланез
-салата кис.краставац
-компот вишња

10.03.2021.год.(среда)
ДОРУЧАК
-јогурт
-млеко
-ролница са пица
надевом 2 ком
-бухтла са џемом 2 ком

РУЧАК

ВЕЧЕРА

-чорба од поврћа
-свињска шницла у сафту
од печурака, кромпир пире
-фаширана шницла,
подварак (или купус)
-салата ( кесели краставац,
цвекла)
-воће банана

-пржени ослић, динстано
мешано поврће
-јаје на око, пржена
сланина, фета сир, ајвар
-сутлијаш са сувим грожђем

11.03.2021.год.(четвртак)
ДОРУЧАК
-јогурт
-топли сендвич-мусли тропик

РУЧАК
-пилећа супа
-крменадла, динст.грашак,
динстана шаргарепа
-кромпир паприкаш са
месом
-салата (купус, паприка)
-воће мандарина

ВЕЧЕРА
-пита са сиром
-јогурт
-пох.пилећи филе, пржени
кромпир, тартар сос
-сок

12.03.2021.год.(петак)
ДОРУЧАК
-чај
-млеко
-павлака, печеница
-еурокрем
-корнфлекс

РУЧАК
-потаж од зелени
-пржени филет пастрмка,
ретовани кромпир
-пребранац, пржена
роштиљ кобасица
-салата (купус, кисели
краставац)
-посл.колач (чизкејк)

ДУБ.Ф01 (ДУБ.П22, 23,24,25,26)

ВЕЧЕРА
-пица
-јогурт
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13.03.2021.год.(субота)
ДОРУЧАК

РУЧАК

-какао млеко
-кајгана, фета сир
-мармелада

ВЕЧЕРА

-јунећа супа
-ћуфта у парадајз сосу,
шарени пилав
-салата купус
-воће јабука

-ланч пакет (нарезак,
зденка сир 2, воћни јогурт
са житарицама, хлеб)

14.03.2021.год.(недеља)
ДОРУЧАК

РУЧАК

ВЕЧЕРА

-чорба од поврћа
-печено месо у натур
сафту, пекарски кромпир
-салата кисели краставац
-десерт штрудлица 2 ком

-јогурт
-прженице, фета сир
-мед

-ланч пакет (чајна кобасица
слајс, крем сир, чоко
плазма, млеко и кифле 2
ком)

15.03.2021.год.(понедељак) пост
ДОРУЧАК

РУЧАК

ВЕЧЕРА

-чај
-јогурт
-барене хреновке, сенф,
качкаваљ
--маргарин, мармелада
-сардина
-мусли

-пилећа супа
-св.врат, динстана боранија
-пржени котлет шарана,
кромпир салата са
краставцима 50%
-салата (купус, цвекла)
-воће банана

-пита са печуркама
-сок
-јогурт
-ћевап, помфрит, кечап
-сок

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 Јанкови
ДУБ.Ф01 (ДУБ.П22, 23,24,25,26)

ДИРЕКТОР
Др Љубиша Антонијевић

