
ЈЕЛОВНИК 

 

 Понедељак 10.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто кокошија супа печени свињски врат 
 јунећа натур шницла француски кромпир 
 панирани пилећи филе салата 
 грашак, кукуруз шећерац,  воће 
 кромпир пире 

 салата 
 десерт: сутлијаш 

 

 Уторак 11.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто бела чорба јунећи гулаш 
 бечка шницла рестоване макароне 
 пилеће ноазете салата 
 барени пиринач, карфиол,  воће 
 боранија 

 салата 
 десерт: крем блок 

 

 Среда 12.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто чорбаст пасуљ са сувим ребрима роштиљ: свињски врат, кобасица 
 вариво грашак са пилећим месом печени кромпир ( кечап, мајонез  
 салата салата 
 десерт: колач 

 воће 

 Четвртак 13.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто рибља чорба са поврћем лесковачка мућкалица са белом  
 печена риба ослић вешалицом 
 фишингери са мајонезом сир фета 
 кромпир салата са јајима, кукуруз салата 
 шећерац воће 
 салата 
 десерт: пудинг 

 

 
 Петак 14.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто пилећа бајадера швајцарска шницла, тартар сос 
 биф бургањон мешано поврће 
 салата салата 
 десерт: колач воће 

 

 

 

 



 Субота 15.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чоколадно млеко, паштета,  кромпир паприкаш са свињским  туњевина, сир топљени, воће 
 еурокрем месом 

 салата 
 десерт: кекс 

 

 Недеља 16.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чоколадно млеко, месни нарезак, парадајз чорба сардина, барено јаје, воће 
  сир свињска шницла у ловачком  
 кромпир пире 
 салата 
 сок 

 

 Понедељак 17.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто бела чорба шпагете миланезе и наполитана 
 пилећи ајмокац прилог: сир трапист 
 свињски одрезак у бешамел сосу салата 
 барени пиринач, боранија,  воће 
 салата 
 десерт: гриз 

 

 Уторак 18.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто бечка чорба ћуфте у парадајз сосу 
 панирани филети сома у  рижото 
 кикирикију салата 
 фишбургери са мајонез сосом воће 
 ђушпајз од шаргарепе, грашак,  
 кромпир пире 

 салата 
 десерт: кекс чоколадни 

 

 
 Среда 19.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто далматинска паштицада са  роштиљ: пилеће месо 
 јунећим месом помфрит ( кечап, мајонез ) 
 гравче на тавче са свињским  салата 
 котлетом 
 воће 
 салата 
 десерт: колач 

 

 

 

 

 

 

 



 Четвртак 20.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто пилећа супа јунећи одрезак у рену 
 бечка шницла слани кромпир 
 поховани пилећи филе у сусаму салата 
 рижото са поврћем, карфиол,  воће 
 кукуруз шећерац 

 салата 
 сок 

 

 Петак 21.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 шведски сто ролат штефани панцероте 
 печена пилећа крилца јогурт 
 мешано поврће на маслацу воће 
 салата 
 десерт: колач 

 

 Субота 22.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чоколадно млеко, паштета, сир  јунећи гулаш, палента сардина, барено јаје, воће 
 топљени салата 
 десерт: крем блок 

 

 Недеља 23.10.2016. 

 Доручак Ручак Вечера 
 чоколадно млеко, месни нарезак, кокошија супа сендвич, сок, воће 
  сир печено пилеће месо 
 динстани кисели купус са  
 кромпиром 

 салата 
 десерт: еурокрем 

 

 Јеловник саставили Шеф службе за исхрану: Бошко Топалов 
 Педагог: Сузана Секулић Ђорђевић 
 Ученик Дома: Рајко Жугић 
 Ученик Дома: Маријана Ђенадић 
 Ученик Дома: Кристина Илић 

 Оверио директор Дома Миленко Тодић 


