
  ПУ  " БАМБИ" КУЛА                                          ЗА ПЕРИОД ОД   04.09.- 08.09. 2017. 

 

Ј   Е   Л   О   В   Н   И   К 

ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК 

                                   

ПОНЕДЕЉАК:   04.09.        
                        

ДОРУЧАК:         хлеб, павлака, салама, чај                              

                   

УЖИНА:             воће                                                                         

 

РУЧАК:               чорба од кромпира са пилећим месом, тесто са презлом и пекмезом   

                                      

УТОРАК              05.09. 

 

ДОРУЧАК:        хлеб, еуро крем, млеко                                                                       

 

УЖИНА:            воће 

 

РУЧАК:              супа, шарени пилав са пилећим месом, салата, хлеб                                         

 

СРЕДА:                06.09.          

 

ДОРУЧАК:        проја са сиром, јогурт                                                                                             

 

УЖИНА:            воће 

 

РУЧАК:              чорбаст пасуљ са сланином, салата, хлеб                                        

 

ЧЕТВРТАК:       07.09. 

 

ДОРУЧАК:        хлеб, павлака, рендано јаје, салата, чај                                                                

 

УЖИНА:            бенко                                 

 

РУЧАК:              супа, пуњена паприка, хлеб                                

 

ПЕТАК:               08.09. 

 

ДОРУЧАК:        хлеб, намаз од туњевине, чај                                                                                                                                                                      

 

 УЖИНА:           воће                                                       

          

 РУЧАК:             гулаш са јунећим месом, макароне, салата, хлеб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          

Субота : нерадни дан. 

Напомена: доручак и вечера су исти. 

 

 

Установа задржава право измене јеловника у току недеље, из оправданих разлога. 

 

 

ЈЕЛОВНИК САСТАВИЛИ:                                                                   ОВЕРАВА: 

1. Њаради  Марија -нутрициониста                                                                                                            

2. Комисија  за  исхрану 



ПУ  " БАМБИ" КУЛА                                          ЗА ПЕРИОД ОД   11.09.- 15.09.2017. 

 

Ј   Е   Л   О   В   Н   И   К 

ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК 

                                   

ПОНЕДЕЉАК:   11.09.        
                        

ДОРУЧАК:       хлеб, павлака, салама, чај                               

                   

УЖИНА:           воће                                                                            

 

РУЧАК:             чорба од парадајза са пилећим месом, пита од макарона      

                                      

УТОРАК              12.09. 

 

ДОРУЧАК:       хлеб, маргарин, мед, млеко                                                                      

 

УЖИНА:           воће             

 

РУЧАК:             кромпир паприкаш са пилећим месом и кнедлицама, салата, хлеб                                                                                                                                                                

 

СРЕДА:                13.09.          

 

ДОРУЧАК:        палента са сиром и павлаком, јогурт                                 

 

УЖИНА:            колач 

 

РУЧАК:              чорбаст пасуљ са кобасицом, салата, хлеб                                         

 

ЧЕТВРТАК:       14.09.    

 

ДОРУЧАК:        хлеб, сланина, салата, чај                                                               

 

УЖИНА:            гриз са какаом                                 

 

РУЧАК:              грашак са свињским месом, хлеб                                                                                                                                                                                              

 

ПЕТАК:               15.09. 

 

ДОРУЧАК:        хлеб, кајгана, паприка, чај                                                                  

 

 УЖИНА            воће                                             

          

 РУЧАК:             шпагете са млевеним месом, хлеб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          

Субота : нерадни дан. 

Напомена: доручак и вечера су исти. 

 

 

Установа задржава право измене јеловника у току недеље, због оправданих разлога. 

 

 

ЈЕЛОВНИК САСТАВИЛИ:                                                                   ОВЕРАВА: 

1. Њаради  Марија -нутрициониста                                                                                                            

2. Комисија  за  исхрану 



  ПУ  " БАМБИ" КУЛА                                          ЗА ПЕРИОД ОД   18.09.- 22.09. 2017. 

 

Ј   Е   Л   О   В   Н   И   К 

ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК 

                                   

ПОНЕДЕЉАК:   18.09.        
                        

ДОРУЧАК:         хлеб, павлака, салама, чај                              

                   

УЖИНА:             кукуруз шећерац                                                                         

 

РУЧАК:               чорба од кромпира са пилећим месом, тесто са маком   

                                      

УТОРАК              19.09. 

 

ДОРУЧАК:        хлеб, маргарин, пекмез, млеко                                                                       

 

УЖИНА:            воће 

 

РУЧАК:              супа, печена пилетина, ризи бизи, салата, хлеб                                         

 

СРЕДА:                20.09.          

 

ДОРУЧАК:        проја са сиром, јогурт                                                                                             

 

УЖИНА:            воће 

 

РУЧАК:              чорбаст пасуљ са сланином, салата, хлеб                                        

 

ЧЕТВРТАК:       21.09. 

 

ДОРУЧАК:        хлеб, павлака, рендано јаје, салата, чај                                                                

 

УЖИНА:            бенко 

 

РУЧАК:              супа, пуњена паприка, хлеб                                

 

ПЕТАК:               22.09. 

 

ДОРУЧАК:        хлеб, намаз од туњевине, чај                                                                                                                                                                      

 

 УЖИНА:           воће                                                       

          

 РУЧАК:             мешани паприкаш са свињским месом, салата, хлеб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          

Субота : нерадни дан. 

Напомена: доручак и вечера су исти. 

 

 

Установа задржава право измене јеловника у току недеље, из оправданих разлога. 

 

 

ЈЕЛОВНИК САСТАВИЛИ:                                                                   ОВЕРАВА: 

1. Њаради  Марија -нутрициониста                                                                                                            

2. Комисија  за  исхрану 



ПУ  " БАМБИ" КУЛА                                          ЗА ПЕРИОД ОД   25.09.- 29.09. 2017. 

 

Ј   Е   Л   О   В   Н   И   К 

ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК 

                                   

ПОНЕДЕЉАК:  25.09.        
                        

ДОРУЧАК:     хлеб, павлака, салама, чај                                 

                                                                             

УЖИНА:         воће                                                                

 

РУЧАК:           чорба од поврћа са пилећим месом, тесто са кромпиром, салата                                         

                                      

УТОРАК              26.09. 

 

ДОРУЧАК:      хлеб, маргарин, мед, млеко                                                                         

 

УЖИНА:          воће                           

 

РУЧАК:            супа, фашир, кромпир пире, салата, хлеб                                                                                                                                                                    

 

СРЕДА:               27.09.          

 

ДОРУЧАК:       палента са сиром и павлаком, јогурт                                 

 

УЖИНА:           колач 

 

РУЧАК:             чорбаст пасуљ са кобасицом, салата, хлеб                                        

 

ЧЕТВРТАК:       28.09.    

 

ДОРУЧАК:        хлеб, сланина, салата, чај                                                             

 

УЖИНА:            пудинг                                 

 

РУЧАК:              сладак купус са јунећим месом, хлеб                                                                                                                                                                                                                       

 

ПЕТАК:              29.09. 

 

ДОРУЧАК:        хлеб, намаз од сира и павлаке, чај                                          

 

 УЖИНА:           воће                                    

          

 РУЧАК:             шпагете са млевеним месом, хлеб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

          

Субота : нерадни дан. 

Напомена: доручак и вечера су исти. 

 

 

Установа задржава право измене јеловника у току недеље, из оправданих разлога. 

 

 

ЈЕЛОВНИК САСТАВИЛИ:                                                                   ОВЕРАВА: 

1. Њаради  Марија -нутрициониста                                                                                                            

2. Комисија  за  исхрану      


