JEDILNIK DSŠL – 2019 MAJ
1. MENI
Segedin zelje z meso, pinjenec
Szegedi káposzta hússal, iható joghurt

2. MENI
Segedin zelje, pinjenec
Szegedi káposzta, iható joghurt

Mesna rižota, solata
Húsos rizottó, saláta
Svinjski zrezek po cigansko, rizi- bizi, solata
Cigánypecsenye, rizi-bizi, saláta
Chili con carne, pecivo
Chili con carne, sütemény
Paniran ribji file, krompirjeva solata
Panírozott halfilé, krumplisaláta

Solatni krožnik, jogurt
Salátatál, joghurt
Cvetačni polpet, rizi-bizi, solata
Brokkoli fasírt, rizi-bizi, saláta
Zelenjavna enolončnica, pecivo
Zöldséges egytálétel, sütemény
Zelenjavni polpet krompirjeva solata
Zöldséges fasírt, krumplisaláta

13.5.

Hrenovka, pire krompir, špinača
Virsli, krumplipüré, spenót

14.5.

Cordon blue, riž s korenčkom, solata
Cordon blue, sárgarépa rizzsel, saláta
Ričet z mesom, marmeladni buhtelj
Ricset hússal, lekváros bukta
Pečena piščančja bedra, mlinci, solata
Sült csirkecomb, mlinci, saláta
Ohrovtova enoločnica z mesom, sadni jogurt
Bimbóskeles egytálétel hússal, gyümölcsjoghurt

6.5.

7.5.
8.5.
9.5.
10.5.

15.5.
16.5.
17.5.

3. MENI
Sendvič šunka sir, sadje ali
joghurt
Szendvics sonkával és sajttal
Gyümölcs vagy joghurt
"

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

"

"

"

"

"

"

Dušena zelenjava na maslu, pire krompir,
špinača

Hamburger, sadje ali jogurt
Hamburger, gyümölcs vagy
joghurt

Zelenjavna rižota, solata
Zöldséges rizottó, saláta
Ričet z zelenjavo, marmeladni buhtelj
Ricset zöldséggel, lekváros bukta
Bučke na žaru, mlinci, solata
Grillezett cukkini, mlinci, saláta
Ohrovtova enoločnica, sadni jogurt
Bimbóskeles egytálétel, gyümölcsjoghurt

"

Testenina solata, sadje ali
jogurt
Tésztasaláta, gyümölcs vagy
joghurt
"

"

"

"

"

"

"

"
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20.5.

21.5.

1. MENI
Kislo zelje s klobaso, pecivo
Savanyúkáposzta kolbásszal, sütemény

2. MENI
Kislo zelje, pecivo
Savanyúkáposzta, sütemény

Čufti, pire krompir, solata
Húsgombócok, krumplipüré, saláta

Sojni polpeti, pire krompir, solata
Szója fasírt, krumplipüré, saláta

3. MENI
Pica mexikana, sadje ali jogurt
Mexikói pica, gyümölcs vagy
joghurt
"

4. MENI
Vegi pica, sadje ali jogurt
Vegi pica, gyümölcs vagy
joghurt
"

Sendvič s salamo

Sendvič s sirom

Pica mexikana, sadje ali jogurt
Mexikói pica, gyümölcs vagy
joghurt
"

Vegi pica, sadje ali jogurt
Vegi pica, gyümölcs vagy
joghurt
"

22.5.

23.5.

Bujta repa z mesom, navihanček
Bujta répa hússal, kifli

Bujta repa, navihanček
Bujta répa, kifli

24.5.

Testenine z tuno, solata
Tonhalas tészta, saláta

Testenine smetanavo omako, solata
Tejszínhabos tésztaköret, saláta

27.5.

Piščanjči file v smetanovi omaki zeleni pire,
solata
Csirkefilék tejszínhabos mártásban zöld
krumplipüré, saláta
Odranski bograč z mesom, pinjenec
Odránci bogrács hússal, iható joghurt
Pečenice, restan krompir, solata
Sült kolbász, resztelt krumpli, saláta
Špageti po bolonjsko, solata
Bolognai spagetti, saláta
Ribje palčke, krompirjeva solata
Halpálcák, krumplisaláta

Vegi polpet, zeleni pire, solata
Vegi fasírt, zöld krumplipüré, saláta

Hamburger, sadje ali jogurt
Hamburger, gyümölcs vagy
joghurt

Sendvič s sirom, sadje ali jogurt
Szendvics sajttal, gyümölcs
vagy joghurt

Odranski bograč, pinjenec
Odránci bogrács, iható joghurt
Slivovi cmoki, kompot
Szilvásgombóc, kompót
Špageti z bučkino omako, solata
Spagetti cukkini öntettel, saláta
Pečena zelenjava, krompirjeva solata
Grillezett zöldség, krumplisaláta

"

"

"

"

"

"

"

"

28.5.
29.5.
30.5.
31.5.
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