
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) 
 

25. – 29. maj 2020 
 
 
PONEDELJEK,  25. maj 2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II: 

koruzni kosmiči na mleku, sadje 
maslo, med, korenje, eko ajdov kruh, mleko, sadje 

Dopoldanska malica: jabolko 
Kosilo: cvetačna juha, mesna lazanja, zelena solata s koruzo 
Popoldanska malica: sadna kaša (banana, borovnice), črni kruh 
 
TOREK, 26. maj  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

mlečni močnik, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh, sadje 

Dopoldanska malica:  kivi 
Kosilo: grahova juha, pretaknjena govedina s korenjem in kislo 

kumarico, kruhov cmok, mlado zelje v solati 
Popoldanska malica: banana, črni kruh 
 
SREDA, 27. maj  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

pšenični kosmiči s čokolado na mleku, sadje 
črni kruh, rozine, mlečna kava, sadje 

Dopoldanska malica:  hruška 
Kosilo: špinačna juha, puran v omaki, vodni vlivanci, rdeča pesa v 

solati 
Popoldanska malica: jagode, črni kruh 
 
ČETRTEK,  28. maj  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

ribana kaša na mleku, sadje 
jajčni namaz, rdeča redkvica, rženi kruh, kakav, sadje 

Dopoldanska malica:  jabolko 
Kosilo: ohrovtova juha, polpet iz postrvi, pire krompir, bučke v omaki 
Popoldanska malica: sadna kaša (banana, maline), eko štručka 
 
PETEK,  29. maj  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

eko pirin zdrob na mleku, sadje 
piščančja mini hrenovka, gorčica, polbeli pšenični kruh, čaj, 
sadje 

Dopoldanska malica:  ½ banane 
Kosilo: zelenjavna enolončnica, gibanica, jagode 
Popoldanska malica: probiotično fermentirano mleko, 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) 
 

25. – 29. maj 2020 
 
 
PONEDELJEK,  25. maj 2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II: 

koruzni kosmiči na mleku, sadje 
maslo, med, korenje, eko ajdov kruh, mleko, sadje 

Dopoldanska malica: jabolko 
Kosilo: cvetačna juha, mesna lazanja, zelena solata s koruzo 
Popoldanska malica: češnje, črni kruh 
 
TOREK, 26. maj  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

mlečni močnik, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh, sadje 

Dopoldanska malica:  kivi 
Kosilo: grahova juha, pretaknjena govedina s korenjem in kislo 

kumarico, kruhov cmok, mlado zelje v solati 
Popoldanska malica: banana, črni kruh 
 
SREDA, 27. maj  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

pšenični kosmiči s čokolado na mleku, sadje 
sirova štručka, rozine, mlečna kava, sadje 

Dopoldanska malica:  hruška 
Kosilo: špinačna juha, puran v omaki, vodni vlivanci, rdeča pesa v 

solati 
Popoldanska malica: jagode, črni kruh 
 
ČETRTEK,  28. maj  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

ribana kaša na mleku, sadje 
jajčni namaz, rdeča redkvica, rženi kruh, kakav, sadje 

Dopoldanska malica:  jabolko 
Kosilo: ohrovtova juha, polpet iz postrvi, pire krompir, bučke v omaki 
Popoldanska malica: češnje, eko štručka 
 
PETEK,  29. maj  2020 
Zajtrk I: 
Zajtrk II:   

eko pirin zdrob na mleku, sadje 
piščančja mini hrenovka, gorčica, polbeli pšenični kruh, čaj, 
sadje 

Dopoldanska malica:  ½ banane 
Kosilo: zelenjavna enolončnica, gibanica, jagode 
Popoldanska malica: probiotično fermentirano mleko, grisini 

 
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) 
 

25. – 29. maj 2020 
 
 

PONEDELJEK,  25. maj  2020 
Zajtrk: maslo, med, korenje, eko ajdov kruh, mleko, sadje 
Kosilo: cvetačna juha, mesna lazanja, zelena solata s koruzo 
Popoldanska malica: češnje, črni kruh 
 
TOREK, 26. maj  2020  
Zajtrk I:  
Zajtrk II:     

mlečni močnik, sadje 
sirni smetanov namaz, črni kruh, sadje 

Kosilo: grahova juha, pretaknjena govedina s korenjem in kislo 
kumarico, kruhov cmok, mlado zelje v solati 

Popoldanska malica: banana, črni kruh 
 
SREDA, 27. maj  2020 
Zajtrk:  sirova štručka, rozine, mlečna kava, sadje 
Kosilo: špinačna juha, krompir v solati, puranji zrezek po dunajsko, 

rezina limone 
Popoldanska malica: jagode, črni kruh 
  
ČETRTEK,  28. maj 2020 
Zajtrk:   jajčni namaz, rdeča redkvica, rženi kruh, kakav, sadje 
Kosilo: ohrovtova juha, polpet iz postrvi, pire krompir, bučke v omaki 
Popoldanska malica: češnje, eko štručka 
 
PETEK, 29. maj  2020 
Zajtrk:   piščančja mini hrenovka, gorčica, polbeli pšenični kruh, čaj, 

sadje 
Kosilo: enolončnica s čičeriko, gibanica, jagode 
Popoldanska malica: probiotično fermentirano mleko, grisini 

 
 

Otrokom nudimo napitke cel dan (voda, čaj). 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
 
 
 
 


