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Понедељак 25.10.2021. Уторак 26.10.2021. 

Доручак пециво слатко,млеко. 

пециво слано,јогурт. 

мусли са јогуртом 

сладак доручак:мед,мини путер,чај са 

лимуном,хлеб,корнфлекс. 

рибља паштета,чај са лимуном,хлеб. 

месни нарезак,чај,хлеб. 

Доручак сардина,чај с лимуном,хлеб 

мусли са јогуртом 

сладак доручак:мед,мини путер,чај са 

лимуном,хлеб,корнфлекс. 

пециво слатко,млеко. 

пециво слано,јогурт. 

кајгана (од 2 јајета),фета сир,чај са 

лимуном,хлеб 

Ручак јунећа шницла у сафту,шарени 

пилав,салата,воће,супа,хлеб. 

крменадла у сосу,пире 

кромпир,спанаћ,салата,воће,хлеб,супа. 

чорбаст пасуљ са сувим 

месом,салата,воће,хлеб 

Ручак пилећи паприкаш са 

ноклицама,салата,чоколадица,хлеб,чорба од 

поврћа 

фаширани ролат,боранија 

вариво,салата,чоколадица,хлеб,чорба од 

поврћа. 

мусака 

одкромпира,салата,чоколадица,хлеб,чорба 

од поврћа. 

Вечера бурек са сиром,јогурт. 

хладна вечера:стишљена шунка,сир 

,барено јаје,кечап,мајонез,јогурт,хлеб 

посно јело:туњевина,сок,хлеб. 

Вечера хот-дог,чоколадно млеко. 

печена кобасица,рестован 

кромпир,чоколадно млеко,хлеб 

туњевина,хлеб,сок. 
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Среда 27.10.2021. Четвртак 28.10.2021. 

Доручак барена виршла,барено јаје,чај са 

лимуном,хлеб. 

рибља паштета,чај са 

лимуном,хлеб. 

сладак 

доручак:еурокрем,млеко,хлеб,ко

рнфлекс. 

пециво слано,јогурт. 

пециво слатко,млеко. 

мусли са јогуртом 

Доручак сардина,чај с лимуном,хлеб 

сладак доручак:мини мармелада,мини 

путер,млеко,хлеб,корнфлекс. 

пециво слатко,млеко. 

пециво слано,јогурт. 

мусли са јогуртом 

месни нарезак,млеко,хлеб. 

омлет са саламом,јогурт,хлеб. 

Ручак бечка шницла,вариво 

мешано,пире 

кромпир,салата,воће,супа,хлеб. 

пилеће печење,кромпир 

пире,мешано 

вариво,салата,воће,супа,хлеб. 

посно јело:гулаш од соје,слани 

кромпир,салата,воће,хлеб,посна 

чорба. 

Ручак пљескавица,помфрит,сатараш,кечап,салата,колач,хлеб

,пилећа рагу чорба. 

свињска 

крменадла,помфрит,сатараш,кечап,салата,колач,пилећ

а рагу чорба. 

сладак купус са свињским месом,колач,хлеб,пилећа 

рагу чорба. 

Вечера паниране рибље 

пљескавице,кромпир 

пире,хлеб,сок. 

проја са сиром,јогурт. 

вечера:мармелада,маргарин,чај,х

леб. 

 пица макароне,кисело млеко. 

спанаћ,печена кобасица,хлеб,кисело млеко. 

вечера:мед,мини маргарин,чај са лимуном,хлеб. 
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Петак 29.10.2021 Субота 30.10.2021. 

Доручак јетрена паштета,млеко,хлеб. 

сладак доручак:еурокрем,чај са 

лимуном,хлеб,корнфлекс. 

мусли са јогуртом 

пециво слатко,млеко. 

пециво слано,јогурт. 

рибља паштета,чај са лимуном,хлеб. 

јаја на око(2 ком.),фета сир,чај са лимуном,хлеб 

Доручак јетрена паштета,млеко,хлеб. 

сладак доручак:мини мармелада,мини 

путер,млеко,хлеб. 

пециво слатко,млеко. 

пециво слано,јогурт 

Ручак печен пилећи батак,слани 

кромпир,шаргарепа,салата,ВОЋЕ,парадајз 

чорба,хлеб. 

пржени шаран,кромпир слани,кукуруз 

шећерац,салата,ВОЋЕ,хлеб,чорба од парадајза 

сарма од киселог купуса,кромпир 

пире,воће,хлеб,чорба од парадајза. 

Ручак пуњена паприка,кромпир 

пире,салата,воће,хлеб,супа. 

пилеће печење,кромпир пире,шаргарепа 

вариво,салата,воће,супа,хлеб. 

Вечера качамак са млеком. 

похован филет ослић,кромпир салата,сок,хлеб. 

хладна вечера:салама,сир ,барено 

јаје,кечап,мајонез,јогурт,хлеб 

Вечера ланч пакет. 

Недеља 31.10.2021. 

Доручак салама,фета сир,чај с лимуном,хлеб 

пециво слатко,млеко. 

пециво слано,млеко. 

сладак доручак:мини мармелада,мини 

путер,млеко,хлеб,корнфлекс. 

 

 

Ручак пилеће печење,помфрит,грашак,салата,воће,рагу 

чорба од живинског меса,хлеб. 

натур шницла,помфрит,грашак,салата,воће,рагу 

чорба од живинског меса,хлеб. 

Вечера ланч пакет. 


