Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд

Јеловник 14.

Дел. Број _________________

За период од 03.12. до 09.12.2018. године
03.децембар
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Д1
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В2

04.децембар
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Д1
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07.децембар
08.децем
.
09.деце.

НЕДЕЉА СУБОТА

ПЕТАК

В2
Д1
Д2
Р1
Р2
В1
Д
Р
В
Д
Р
В

Прженице, сир, јогурт, чај
Џем/мед, путер, млеко, чај, корнфлекс
Супа, мусака, салата, воће
Капама са свињским месом, кисело млеко, салата, воће
Француски кромпир
Пудинг
Говеђа пршута, крем сир, мусли, чај
Слатко пециво, млеко, чај
Супа, ђувеч без кромпира, бечка шницла , салата, дезерт
Супа, ђувеч без кромпира, ћевапи , дезерт
Крофне, џем/еурокрем, чоколадно млеко
Макарони са сиром, чоколадно млеко
Качамак, фета сир, јогурт, чај
Слатко пециво, корнфлекс, млеко, чај
Чорба, пире кромпир, шећерац, риба, салата, воће
Чорба, пире кромпир, шећерац, ћуретина у павлаци и сенфу, салата, воће
Шпагете миланезе, компот
Проја, јогурт
Бурек, јогурт, чај
Путер, џем/мед, мусли, млеко, чај
Кисели купус са месом, салата, домаћи колач
Боранија у бешамелу са сланином, кобасица, салата, домаћи колач
Француска салата, сок
Пица, маслине, сок
Печеница, маслац, чај
Пуж са маком/кроасан са џемом, чај, корнфлекс, млеко
Чорба, свињске шницле у сосу од печурака, макарони, салата, воће
Чорба, риба, пасуљ пребранац, салата, воће
Омлет са шунком, ајвар, компот
Пита са сиром, јогурт, мусли, чај
Чорба,пилећи батак , пире кромпир, салата, воће
Сува вечера – шунка, мајонез, кифла, сезерт, сок
Виршле, сенф, јогурт, чај, корнфлекс
Супа ,ролат стефани, печен кромпир, салата, дезерт
Сува вечера – паштета, топљени сир, сок

.

Јеловник саставили
Нутрициониста:
Шеф кухиње:
Магационер:

_________________________
_________________________
_________________________

ОВЕРАВА ДИРЕКТОР ДОМА
мп

_________________________________________________

Алерген инфо: јела могу садржати житарице, језграсто воће, кикирики, млеко, јаја, конзервансе,
нитрите, нитрате, глутен, К-сорбат, натријум бензоат.
Јеловник је сачињен у 5 истоветних примерака. Дом задржава право допуне и измене.
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