JEDILNIK DSŠL – 2019 januar
1. MENI
Lečina enolončnica s slanino, puding,
Lencse egytálétel szalonnával, pudinng
1.,1.,3.,8.

2. MENI
Lečina enoločnica z zelenjavo, puding
Lencse egytálétel, pudinng
1.1.,3.,8.

4.1.

Granadirmarš s klobaso, vložene kumarice
Grandírmars kolbásszal, savanyú uborka
1.1.

Granadirmarš, vložene kumarice
Grandímars, savanyú uborka
1.1.

7.1.

Makaronovo meso s parmezanom, rdeča
pesa
Húsos makaróni parmezánnal, cékla
1.1.,8.

8.1

Svinjski kotlet, graščekova omaka, krompir
Sertésszelet, borsómártás, krumpli
1.1.,

9.1.

Chili con carne, banana
Chili con carne, banán,
1.1.
Cordon blue, riž, zelena solata
Cordon blue, rizs, zöldsaláta
1.1.,3.
Sladko zelje z mesom, sadni jogurt
Édeskáposzta hússal, gyümölcsjoghurt,
1.1.,

3.1.

10.1.

11.1.

3. MENI
Kraški sendvič, sadje ali jogurt
Karsztvidéki szendvics, gyümölcs
vagy joghurt
1.1,3.,7.
''

4. MENI
Vegi sendvič, sadje ali jogurt
Vegi szendvics, gyümölcs vagy
joghurt
1.11,3.,7
''

Makaroni s sirom in parmezanom,
rdeča pesa
Makaróni sajttal és parmezánnal,
cékla
1.1.,8.
Sojini polpeti, graščekova omaka,
krompir
Szója szelet, borsómártás, krumpli
1.1.,3.
Zelenjavna enolončnica, banana
Zöldséges egytálétel, banán

Mesni burek, sadje ali jogurt
Húsos burek, gyümölcs vagy
joghurt
1.1.,3.,7.

Sirni burek, sadje ali jogurt
Sajtos burek, gyümölcs vagy
joghurt
1.1.,3.,7.

''

''

''

''

Pohana cvetača, riž, zelena solata
Sült karfiol, rizs, zöldsaláta
1.1,3.
Sladko zelje, sadni jogurt
Édeskáposzta, gyümölcsjoghurt,
1.1.

''

''

''

''
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14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

18.1.

21.1.

22.1.

1. MENI
2. MENI
Koruzna polenta, svinjski paprikaš, zeljeva
Pečena zelenjavna polenta, zeljeva
solata
solata
Kukorica gánica, sertés paprikas, káposzta Sült zöldségszelet, káposzta saláta
saláta
1.1.
1.1.,
Špageti po bolonjsko, kitajsko zelje
Čokoladni cmoki, sadna solata
Bolognai spagetti, kínai kel
Csokoládé gombócok, gyümölcssaláta
1.1.
1.1.
Ričet z mesom, marmeladni buhtlji
Ričet z zelenjavo, marmeladni buhtlji
Ricset hússal, lekváros bukta
Ricset zöldséggel, lekváros bukta
1.1.
1.1
Pečen odojek, krompirjeva solata
Krompirjeva zelenjavna in jajčna
Malacsült, krumplisaláta
musaka, jabolko
Rakottkrumpli zöldséggel és tojással,
alma
3.
Zelje z grahom, klobasa, puding
Zelje z grahom, puding
Kaposzta borsóval, kolbász, puding
Káposzta borsóval, puding
1.1.,3.,8.
1.1.,3.,8.
Štefani pečenka, krompir, kuhana
zelenjava
Stefáni szelet, krumpli, pároltzöldség
3
Svinjski golaž, testenine, solata
Sertésgulyás, tésztaköret, saláta
1.1.,3.

Pečena zelenjavna, krompir, solata
Sült zöldség, krumpli, saláta

Testenine z makom, banana
Mákostészta, banán
1.1.,9.

3. MENI
Hot dog, sadje ali jogurt
Hot dog gyümölcs vagy joghurt
1.1., 3, 7

4. MENI
Sadna solata, sadje ali jogurt
Gyümölcssaláta, gyümölcs vagy
joghurt
7

''

''

''

''

''

''

''

''

Sendvič pohanček, sadje ali jogurt
Rántott szendvics, gyümölcs vagy
joghurt
1.1.,3.,7.
''

Tunin sendvič, sadje ali jogurt
Tonhalas szendvics, gyümölcs
vagy joghurt
1.1.,3.,7.,4.
''
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23.1.

24.1.

25.1.

1. MENI
Bujta repa z mesom, pecivo
Bujta répa hússal, sütemény,
1.1.,3.
Pečenica, krompir, dušeno zelje
Pecsenica, krumpli, dinsztelt kaposzta
10.
Pohan ribji file, fižolova solata
Rántott halfilé, borsósaláta
1.1.,3.

28.1.

Puranji trakci v naravni omaki, testenine,
mešana solata
Pulykaszelet natúr mártásban, tésztaköret,
vegyes saláta
1.1.,3.
29.1.
Svinjska rebrca, krompirjeva solata z
radičem
Sertésborda, krumplisaláta radiccsal

30.1.

31.1.

Jota z prekajenim mesom, puding
Káposzta füstölt hússal, puding
1.1.,8.,3.
Polnjene pleskavice z sirom, rizi-bizi,
solata
Töltött pleskavica sajttal, rizi-bizi, saláta
8.,1.1.

2. MENI
Bujta repa, pecivo
Bujta répa , sütemény

3. MENI
''

4. MENI
''

Skutini štruklji, kompot
Túrós csusza, kompót
1.1.,3.
Ocvrte bučke, fižolova solata
Rántott cukkini, borsósaláta
1.1.,3.

''

''

''

''

Testenine z tunino omako, mešana
solata
Tonhalas tészta, vegyes saláta
1.1,3.,4.

Pica, sadje ali jogurt
Pica, gyümölcs vagy joghurt
1.1.,3.,8.

Vegi pica, sadje ali jogurt
Vegi pica, gyümölcs vagy joghurt
1.1.,3.,8.

Rižota z gobami, krompirjeva solata z
radičem
Rizottó gombával, krumplisaláta
radiccsal
10.
Jota z zelenjavo, puding
Káposzta zöldséggel, puding,
1.1.,8.,3.
Zelenjava na maslu, rizi-bizi, solata
Zöldség vajjal, rizi-bizi, saláta
1.1.,8.

''

''

''

''

''

''

