JEDILNIK
DATUM

ZAJTRK

3. 5.

rogljiček* (gluten)
kakav (mleko)

4. 5.

koruzni kruh* (gluten)
marmelada
sadni čaj jagoda vanilija

MALICA
sadni jogurt* (mleko)
ovsena bombetka (gluten)
banana
koruzni kruh* (gluten)
puranja šunka
eko kisle kumarice*
sadni čaj jagoda vanilija

V krepko poševno pisani pisavi, so označeni alergeni.
Z * so označene jedi, ki jih pripravimo s sestavinami lokalnega izvora.
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov.

KOSILO
špargljeva juha*
krompirjeva musaka* (gluten, mleko, jajca)
zelena solata s paradižnikom
piščančji paprikaš (gluten)
polenta (gluten)
domači kmečki kruh* (gluten)
mlado zelje s fižolom in krompirjem
pecivo (gluten)

MALICA
POPOLDNE
sadje

sadje

Za otroke z dietno prehrano pripravljamo enakovredne dietne obroke.
Ob četrtkih imamo malico usklajeno z OŠ Miklavž na Dravskem polju.
Šola je vključena v shemo delitve sadja in zelenjave ob podpori EU.

JEDILNIK
DATUM

ZAJTRK

7. 5.

kruh turist* (gluten)
marmelada
čaj hibiskus

8. 5.

domači kruh* (gluten)
maslo (mleko)
planinski čaj

9. 5.

kosmiči (gluten)
mleko (mleko)

10. 5.

krof* (gluten)
jabolčnik

11. 5.

sovital kruh* (gluten)
pašteta
šipkov čaj

MALICA

KOSILO

kruh turist* (gluten)
pašteta
čaj hibiskus
jabolko
paradižnik (shema šolskega sadja)
domači kruh* (gluten)
maslo (mleko)
med*
planinski čaj
ananas
mlečni zdrob* (gluten, mleko)
čokolada (mleko)
rozine
banana
štručka s sirom in šunko* (gluten)
frutabela (mleko, gluten)
voda

sovtal kruh* (gluten)
mlečni namaz z zelišči (mleko)
šipkov čaj
kivi
kumare (shema šolskega sadja)

V krepko poševno pisani pisavi, so označeni alergeni.
Z * so označene jedi, ki jih pripravimo s sestavinami lokalnega izvora.
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov.

pečen piščanec
riž s koruzo
eko rdeča pesa*
sadni pinjenec (mleko)

MALICA
POPOLDNE
sadje

zelenjavna juha*
koruzni kruh* (gluten)
carski praženec* (gluten, mleko, jajca)
kompot

sadje

goveja juha z ribano kašo* (gluten, jajca)
govedina*
pire krompir* (mleko)
špinača (gluten, mleko)
korenčkova juha* (gluten)
špageti z bolonjsko omako* (gluten)
parmezan (mleko)
zelena solata z redkvico
sladoled (mleko)
kremna zelenjavna juha* (gluten)
ocvrta riba* (gluten, jajca, riba)
maslen krompir* (mleko)
zeljna solata s krompirjem*

sadje

sadje

sadje

Za otroke z dietno prehrano pripravljamo enakovredne dietne obroke.
Ob četrtkih imamo malico usklajeno z OŠ Miklavž na Dravskem polju.
Šola je vključena v shemo delitve sadja in zelenjave ob podpori EU.

JEDILNIK
DATUM

ZAJTRK

14. 5.

kidričevski kruh*
(gluten)
topljeni sir (mleko)
šipkov čaj

15. 5.

pletenica* (gluten)
kakav (mleko)

16. 5.

kajzerica* (gluten)
maslo (mleko)
čaj hibiskus

17. 5.

ovseni kruh* (gluten)
čokoladni namaz (mleko,
oreški)
planinski čaj
čokolino (gluten)
mleko (mleko)

18. 5.

MALICA

KOSILO

kidričevski kruh* (gluten)
kisla smetana (mleko)
džem
sadni čaj breskev
jagode
sirova štručka* (gluten, sir)
čokoladno mleko (mleko)
jabolko
hot dog štručka* (gluten)
hrenovka
ajvar, gorčica (gorčično seme)
čaj hibiskus
ovseni kruh* (gluten)
namaz s tuno (mleko, riba)
planinski čaj
paradižnik (shema šolskega sadja)
koruzni kosmiči (gluten)
sadni jogurt* (mleko)
banana

V krepko poševno pisani pisavi, so označeni alergeni.
Z * so označene jedi, ki jih pripravimo s sestavinami lokalnega izvora.
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov.

puranji zrezki v smetanovi omaki (gluten,
mleko)
vodni vlivanci (gluten, jajca)
zelena solata s korenjem
jabolčnik
čufte* (gluten, jajca)
pire krompir* (mleko)
zelena solata s koruzo
domače jabolčno pecivo (gluten, mleko, jajca)
špargljeva juha* (gluten, mleko)
makaronovo meso* (gluten)
parmezan (mleko)
zeljna solata s fižolom in krompirjem*
goveja juha z rezanci* (gluten, jajca)
pečenka*
pražen krompir*
zelena solata s paradižnikom
fižolova juha brez mesa (gluten)
kruh turist* (gluten)
cmoki s sadnim nadevom (gluten, jajca, mleko)
kompot

MALICA
POPOLDNE
sadje

sadje

sadje

sadje

sadje

Za otroke z dietno prehrano pripravljamo enakovredne dietne obroke.
Ob četrtkih imamo malico usklajeno z OŠ Miklavž na Dravskem polju.
Šola je vključena v shemo delitve sadja in zelenjave ob podpori EU.

JEDILNIK
DATUM

ZAJTRK

MALICA

KOSILO

MALICA
POPOLDNE
sadje

21. 5.

kajzerica* (gluten)
marmelada
čaj hibiskus

žemlja* (gluten)
puranje prsi
paradižnik
šipkov čaj
jagode* (shema šolskega sadja)

piščančja nabodala
pečen krompir*
zeljna solata s krompirjem
sadni nektar marelica

22. 5.

kosmiči (gluten)
mleko (mleko)

dvobarvne kroglice (gluten)
mleko (mleko)
banana

sadje

23. 5.

donački kruh* (gluten)
pašteta
planinski čaj

24. 5.

kruh turist* (gluten)
topljeni sir (mleko)
jabolčnik

donački kruh* (gluten)
maslo (mleko)
med*
planinski čaj
češnje
hamburger* (gluten)
jabolčni sok

metuljčki s tunino omako (gluten, mleko, jajca,
ribe)
zelena solata s paradižnikom
sadna solata
goveja juha z ribano kašo* (gluten)
rižota s piščančjim mesom in zelenjavo
eko rdeča pesa*

sadje

25. 5.

domači kmečki rženi
kruh* (gluten)
maslo (mleko)
sadni čaj

golaž* (gluten)
polenta (gluten)
kruh turist* (gluten)
zelena solata
sladoled
zelenjavna enolončnica* (gluten)
domači kmečki rženi kruh* (gluten)
jabolčni zavitek (gluten)
borovničev nektar

sirov polžek* (gluten, mleko)
sadni čaj gozdni sadeži

V krepko poševno pisani pisavi, so označeni alergeni.
Z * so označene jedi, ki jih pripravimo s sestavinami lokalnega izvora.
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov.

sadje

sadje

Za otroke z dietno prehrano pripravljamo enakovredne dietne obroke.
Ob četrtkih imamo malico usklajeno z OŠ Miklavž na Dravskem polju.
Šola je vključena v shemo delitve sadja in zelenjave ob podpori EU.

JEDILNIK
DATUM

ZAJTRK

28. 5.

pletenica* (gluten)
planinski čaj

29. 5.

koruzni kruh* (gluten)
mlečni namaz (mleko)
mleko (mleko)

30. 5.

koruzni kruh* (gluten)
sir (mleko)
sadni čaj gozdni sadeži

31. 5.

rogljiček* (gluten)
kakav (mleko)

MALICA

KOSILO

MALICA
POPOLDNE
sadje

štručka sovital* (gluten)
piščančje prsi
sir (mleko)
ajvar
solata (shema šolskega sadja)
sadni čaj divja češnja
mlečni riž* (mleko)
rozine, brusnice
čokolada v prahu (mleko)
banana
koruzni kruh* (gluten)
namaz s tuno (mleko, riba)
sveže kumarice
planinski čaj
jagode* (shema šolskega sadja)

puranji pariški zrezek* (gluten, jajca)
riž s korenjem
zelena solata s paradižnikom
sadni eko kefir (mleko)

telečja obara* (gluten, jajca)
kmečki rženi kruh* (gluten)
palačinke (gluten, jajca, mleko)
kompot
goveja juha z rezanci* (gluten, jajca)
eko govedina*
krompirjeva omaka* (gluten)
češnje*

sadje

buhtelj* (gluten)
kakav (mleko)
češnje*

lazanja z mesom* (gluten, jajca, mleko)
zelena solata
sladoled (mleko)

sadje

V krepko poševno pisani pisavi, so označeni alergeni.
Z * so označene jedi, ki jih pripravimo s sestavinami lokalnega izvora.
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov.

sadje

Za otroke z dietno prehrano pripravljamo enakovredne dietne obroke.
Ob četrtkih imamo malico usklajeno z OŠ Miklavž na Dravskem polju.
Šola je vključena v shemo delitve sadja in zelenjave ob podpori EU.

