
ЈЕЛОВНИК ЗА ПРВУ НЕДЕЉУ – ОКТОБАР 2020 – ужина  
 

 
 

продужени боравак – доручак  
 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Гриз са млеком 

УТОРАК Кроасан са млеком 

СРЕДА Хлеб са мармеладом 

ЧЕТВРТАК Поп кек колач 

ПЕТАК Лиснато тесто,чај 

 
 

продужени боравак – ручак  
 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК 
Пилав са пилетином  
Кисели краставчићи, јабука 

УТОРАК Пица и негазирани сок 

СРЕДА Мусака, купус салата, хлеб, воће (наранџа) 

ЧЕТВРТАК Шунка и сир са тестенином и купус салатом 

ПЕТАК 
Рибљи штапићи са  
кромпир салатом и негазирани сок 

 
 
 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Сендвич са шунком и качкаваљем сок, 

УТОРАК Пилеће бело, купус салата, лепиња  

 СРЕДА Мусли са млеком 

ЧЕТВРТАК Дечији хамбургер, салата, сланиница, помфрит 

ПЕТАК  Шпанска пита, лимунада 



Јеловник за другу недељу – октобар 2020 – ужина  
 

 
 

продужени боравак – доручак 
 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Маслац, мармелада, млеко 

УТОРАК Кроасан са чоколадом 

СРЕДА пудинг 

ЧЕТВРТАК Поп кек колач 

ПЕТАК Кекс и млеко 

 
 

продужени боравак – ручак 
 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Пуњена паприка са месом, хлеб купус салата, воће 

УТОРАК Пасуљ са сувом сланином,краставчићи, 200мл сок 

СРЕДА 
Рибљи штапићи са  
кромпир салатом и негазирани сок 

ЧЕТВРТАК Паприкаш са свињским месом, цвекла салата, хлеб, воће 

ПЕТАК Сладак купус са јунетином, хлеб 

 
 
 
 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Клуб сендвич, помфрит,  

УТОРАК 
Грил пилетина са горгонзола сосом, парадајз салата и 
леипња 

 СРЕДА Еуро крем, хлеб, 200мл млека. 

ЧЕТВРТАК Хот дог,  воћни сок 

ПЕТАК  Пица парче, воће 



Јеловник за трећу недељу – октобар 2020 
 

 
 

продужени боравак - доручак 
 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Крем, хлеб и млеко 

УТОРАК Лиснато тесто, сок или чај 

СРЕДА Паштета, јогурт 

ЧЕТВРТАК Шпанска пита 

ПЕТАК Џем – мармелада, хлеб, млеко 

 
 

продужени боравак – ручак  
 

 Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Грил пилетина, микс, поврће, сок 

УТОРАК Сладак купус са пилетином, хлеб 

СРЕДА Пасуљ, салата, хлеб штрудлица 

ЧЕТВРТАК Ћуфте у парадајз сосу са макаронама, хлеб 

ПЕТАК Пилећи батак са Бешамел сосом, пире, салата, хлеб 

 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Пита са спанаћем и сиром, јогурт 

УТОРАК Пилећи грил батак, салта, лепиња 

 СРЕДА Кроасан са млеком  

ЧЕТВРТАК Бекендекс на тост хлебу, воће 

ПЕТАК  Рибљи шташићи, помфрит, прилог, штрудлица  



Јеловник за четврту недељу – октобар 2020 – ужина  
 

 
 

продужени боравак - доручак 
 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Гибаница, јогурт 

УТОРАК Еуро-крем, хлеб, млеко 

СРЕДА Рибљи штапићи, помфрит 

ЧЕТВРТАК Кроасан са кремом, млеко 

ПЕТАК Плазма кексс, млеко 

 
 

продужени боравак – ручак  
 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Кромпир паприкаш са пилетином, хлеб 

УТОРАК Запечене макараоне 

СРЕДА Грашак са пилетином, хлеб 

ЧЕТВРТАК Мусака, салата, хлеб, воће 

ПЕТАК Грил пилетина, помфрит, салата 

 

Дан Назив оброка 

ПОНЕДЕЉАК Плазма кекс, млеко 

УТОРАК Дечији хамбургер, салата, сланиница, помфрит 

 СРЕДА Пројара са јогуртом 

ЧЕТВРТАК Пица парче,сок 

ПЕТАК  Воћна рол пита, сок 


