
VIŠKI VRTCI, Jamova cesta 23 

Informacije o vsebnosti alergenov so dostopne na spletnih straneh Viških vrtcev. 
 

 
 

JEDILNI LIST ZA 1. STAROSTNO SKUPINO (1-2 leti) 
 

3. - 7. junij 2019 
 
 
PONEDELJEK,  3. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II: 

mlečni močnik, sadje 
tuna, redkvice, ovseni kruh, čaj, sadje 

Dopoldanska malica: ½ banane 
Kosilo: kolerabna juha, sirovi ravioli z drobtinami, zelena solata 
Popoldanska malica: probiotično fementirano mleko, črni kruh 
 
TOREK, 4. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

eko pirin zdrob na eko mleku, sadje 
maslo, črni kruh, sadje 

Dopoldanska malica:  hruška 
Kosilo: krompirjev golaž, palačinka, Erikin namaz, ½ banane 
Popoldanska malica: sadna kaša (banana, sezonsko sadje), črni kruh 
 
SREDA, 5. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

ribana kaša na mleku, sadje 
črni kruh, rozine, mlečna kava, sadje 

Dopoldanska malica:  ananas 
Kosilo: brokoli juha, pečen piščanec, zelenjavni riž, rdeča pesa v 

solati 
Popoldanska malica: jagode, črni kruh 
 
ČETRTEK,  6. junij  2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

prosena kaša na mleku, sadje 
mesno-zelenjavni namaz, koruzni kruh, kisla paprika, čaj, 
sadje 

Dopoldanska malica:  jabolko 
Kosilo: juha iz zelene in krompirja, grahovo meso (eko meso), kus 

kus, eko mlado zelje v solati 
Popoldanska malica: eko sadni jogurt, črni kruh 
 
PETEK,  7. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

koruzni zdrob na mleku, sadje 
rezina poltrdega sira, naribano korenje, kruh s semeni, 
mlečna kava, sadje 

Dopoldanska malica:  jagode 
Kosilo: cvetačna juha, telečji zrezki v naravni omaki, vodni vlivanci, 

mešana zelena solata 
Popoldanska malica: sadna kaša (banana, jabolko), črni kruh 

 
Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 

 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 
 



VIŠKI VRTCI, Jamova cesta 23 

Informacije o vsebnosti alergenov so dostopne na spletnih straneh Viških vrtcev. 
 

 
 

JEDILNI LIST ZA 1. STAROSTNO SKUPINO (2-3 leta) 
 

3. - 7. junij 2019 
 
 
PONEDELJEK,  3. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II: 

mlečni močnik, sadje 
tuna, redkvice, ovseni kruh, čaj, sadje 

Dopoldanska malica: ½ banane 
Kosilo: kolerabna juha, sirovi ravioli z drobtinami, zelena solata 
Popoldanska malica: probiotično fementirano mleko, grisini 
 
TOREK, 4. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

eko pirin zdrob na eko mleku, sadje 
maslo, črni kruh, sadje 

Dopoldanska malica:  hruška 
Kosilo: krompirjev golaž, palačinka, Erikin namaz, ½ banane 
Popoldanska malica: sezonsko sadje, kruh 
 
SREDA, 5. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

ribana kaša na mleku, sadje 
mlečni rogljič, rozine, mlečna kava, sadje 

Dopoldanska malica:  ananas 
Kosilo: brokoli juha, pečen piščanec, zelenjavni riž, rdeča pesa v 

solati 
Popoldanska malica: jagode, črni kruh 
 
ČETRTEK,  6. junij  2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

prosena kaša na mleku, sadje 
mesno-zelenjavni namaz, koruzni kruh, kisla paprika, čaj, 
sadje 

Dopoldanska malica:  jabolko 
Kosilo: juha iz zelene in krompirja, grahovo meso (eko meso), kus 

kus, eko mlado zelje v solati 
Popoldanska malica: eko sadni jogurt, kruh 
 
PETEK,  7. junij 2019 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

koruzni zdrob na mleku, sadje 
rezina poltrdega sira, naribano korenje, kruh s semeni, 
mlečna kava, sadje 

Dopoldanska malica:  jagode 
Kosilo: cvetačna juha, telečji zrezki v naravni omaki, vodni vlivanci, 

mešana zelena solata 
Popoldanska malica: banana, eko medenjak 

 
Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 

 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 
 



VIŠKI VRTCI, Jamova cesta 23 

Informacije o vsebnosti alergenov so dostopne na spletnih straneh Viških vrtcev. 
 

 
 

JEDILNI LIST ZA 2. STAROSTNO SKUPINO (3-6 let) 
 

3. – 7. junij 2019 
 
 

PONEDELJEK,  3. junij  2019 
Zajtrk:  tuna, redkvice, ovseni kruh, čaj, sadje 
Kosilo: kolerabna juha, sirovi ravioli z drobtinami, zelena solata 
Popoldanska malica: probiotično fementirano mleko, grisini 
 
TOREK, 4. junij  2019  
Zajtrk I: 
Zajtrk II:     

eko pirin zdrob na eko mleku, sadje 
maslo, črni kruh, sadje 

Kosilo: krompirjev golaž, palačinka, Erikin namaz, ½ banane 
Popoldanska malica: sezonsko sadje, kruh 
 
SREDA, 5. junij 2019 
Zajtrk:  mlečni rogljič, rozine, mlečna kava, sadje 
Kosilo: brokoli juha, pečena piščančja krača, zelenjavni riž, rdeča 

pesa v solati 
Popoldanska malica: jagode, črni kruh 
  
ČETRTEK, 6. junij  2019 
Zajtrk:   mesno-zelenjavni namaz, koruzni kruh, kisla paprika, čaj, 

sadje 
Kosilo: juha iz zelene in krompirja, grahovo meso (eko meso), kus 

kus, eko mlado zelje v solati 
Popoldanska malica: eko sadni jogurt, kruh 
 
PETEK,  7. junij  2019 
Zajtrk:   rezina poltrdega sira, naribano korenje, kruh s semeni, 

mlečna kava, sadje 
Kosilo: cvetačna juha, telečji zrezki v naravni omaki, vodni vlivanci, 

mešana zelena solata 
Popoldanska malica: banana, eko medenjak 

 
 

Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
 
 
 
 


