JEDILNIK DSŠL – 2019 APRIL
1.4.
2.4.

3.4.
4.4.
5.4.

8.4.

9.4.

1. MENI
Makaronovo meso, solata
Húsos makaróni, saláta
Piščančji zrezek v gobovi omaki,
kaša, solata
Csirkeszeletek gomba mártásban,
kása, saláta
Krompirjeva juha z hrenovko, pecivo
Krumpli leves virslivel, sütemény
Pleskavica, pražen krompir, solata
Pleszkavica, resztelt krumpli, saláta
Perkelt, testenine, solata
Pörkölt, tésztaköret, saláta

2. MENI
Makaroni z zelenjavnim prelivom, solata
Makaróni zöldséges öntettel, saláta
Kaša z zelenjavo, solata
Zöldséges kása, saláta

3. MENI
Hot-dog, Sadje ali jogurt
Zöldség vagy joghurt
''

4. MENI
Tunina pizza, Sadje ali jogurt
Tonhalas pizza, zöldség vagy joghurt
''

Krompirjeva juha z zelenjavo, pecivo
Zöldséges krumplileves, sütemény
Cvetačni polpet, pražen krompir, solata
Cukkini fasírt, resztelt krumpli, saláta
Testenine z tunino omako, solata
Tonhalas tészta, saláta

''

''

''

''

''

''

Pasulj s prekajenim mesom, jogurt
Babgulyás füstölthússal, joghurt

Zelenjavi pasulj, jogurt
Zöldséges babgulyás, joghurt

Mesni burek, sadje ali jogurt
Húsos burek, zöldség vagy
joghurt
''

Skutni burek, sadje ali jogurt
Túrós burek, zöldség vagy joghurt

''

''

''

''

''

''

Špageti po bolonjsko, solata
Bolognai spagetti, saláta
10.4.
Golaževa juha, puding
Gulyásleves, puding
11.4. Cordon bleu, riž z korenčkom, solata
Cordon blue, rizs sárgarépával,
saláta
12.4. Paniran ribji file, krompirjeva solata
Panírozott halfilé, krumplisaláta

Testenine z skuto, kompot
Túróstészta, kompót
Zelenjavna enolončnica, puding
Zöldséges egytálétel, puding
Zelenjavna rižota, solata
Zöldséges rizottó, saláta
Sojini polpeti, krompirjeva solata
Szójafasírt, krumplisaláta

''
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15.4.

1. MENI
Stoganoff, testenine, solata
Stroganoff, tésztaköret, saláta

16.4. Svinjski zrezek v naravni omaki, pire
krompir, solata
Sertésszelet natúr mártásban,
krumplipüré, saláta
17.4.
Mineštra, klobasa, gorčica
Mineštra, kolbász, zenf
18.4. Rižota z piščančjim mesom, solata
Rizottó csirkehússal, saláta
19.4.
Ribje palčke, krompir z blitvo
Zöldségesleves, hal, krumpli
22.4.
23.4. Pečen piščanec, ajdova kaša, solata
Sültcsirke, hajdinakása, saláta
24.4.

25.4.
26.4.

Svinjski golaž, polenta, solata
Sertés gulyás, puliszka, saláta
Bograč, pecivo
Bogrács, sütemény
Mleta pečenka, krompirjeva solata
Pecsenyefasírt, krumplisaláta

2. MENI
Omaka z jurčki, testenine, solata
Vargányamártás, tésztaköret, saláta
Zelenjavna lazanja, solata
Zöldséges lasagna, saláta

3. MENI
4. MENI
Sendvič šunka sir, sadje ali jogurt
Vegi sendvič, sadje ali jogurt
Szendvics sonkával és sajttal, Vegi szendvics, zöldség vagy joghurt
zöldség vagy joghurt
''
''

Mineštra, pecivo
''
Mineštra, sütemény
Rižota z zelenjavo, solata
''
Zöldséges rizottó, saláta
Solatni krožnik z tuno
''
Salátatál tonhallal
VELIKONOČNI PONEDELJEK
PRAZNIK – HÚSVÉTHÉTFŐ
Slivovi cmoki, puding
Pizza, sadje ali jogurt
Szilvás gombóc, puding
Pizza, zöldség vagy joghurt
Skutini štruklji, sadni jogurt
''
Túrós csusza, gyümölcsös joghurt
Zelenjavna enolončnica, pecivo
Zöldséges egytálétel, sütemény
''
Zelenjavni zrezek, krompirjeva solata
''
Zöldségszelet, krumplisaláta
29.4.-5.5.2019 PRVOMAJSKE POČITNICE – MÁJUSI SZÜNET

''
''
''

Vegi pizza, sadje ali jogurt
Vegi pizza, zöldség vagy joghurt
''

''
''
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