
JELOVNIK DJEČJEG VRTIĆA IVANČICA A TJEDAN 

 

PONEDJELJAK 

DORUČAK: med, maslac, čaj, kruh 

RUČAK: varivo od poriluka s mljev. mesom, kruh 

UŽINA: voće                                                                                                                 

UTORAK 

DORUČAK:namaz od svježeg sira sa šunkom, kakao, kruh 

RUČAK: juha od cvjetače (rajčice), francuski krumpir, kruh, salata 

UŽINA: voće 

SRIJEDA 

DORUČAK: griz na mlijeku 

RUČAK: varivo od korabe(tikvice) s junetinom, kruh 

UŽINA: voće 

ČETVRTAK 

DORUČAK: salama, kakao kruh 

RUČAK: juha od kosti, rižot s piletinom, salata, kruh 

UŽINA: voće 

PETAK 

DORUČAK: marmelada, maslac, kruh, čaj 

RUČAK: umak od tunjevine s tjesteninom, kruh 

UŽINA: voćni jogurt 

  



JELOVNIK DJEČJEG VRTIĆA IVANČICA B TJEDAN 

 

PONEDJELJAK 

DORUČAK: med, maslac, čaj, kruh 

RUČAK: varivo od poriluka s mljev. mesom, kruh 

UŽINA: voće                                                                                                                 

UTORAK 

DORUČAK:namaz od svježeg sira sa šunkom, kakao, kruh 

RUČAK: juha od cvjetače(rajčice), francuski krumpir, kruh, salata 

UŽINA: voće 

SRIJEDA 

DORUČAK: griz na mlijeku 

RUČAK: varivo od korabe(tikvice) s junetinom, kruh 

UŽINA: voće 

ČETVRTAK 

DORUČAK: salama, kakao kruh 

RUČAK: juha od kosti, rižot s piletinom, salata, kruh 

UŽINA: voće 

PETAK 

DORUČAK: marmelada, maslac, kruh, čaj 

RUČAK: umak od tunjevine s tjesteninom, kruh 

UŽINA: voćni jogurt 

  



JELOVNIK DJEČJEG VRTIĆA IVANČICA C TJEDAN 

 

PONEDJELJAK 

DORUČAK: med, maslac, čaj, kruh 

RUČAK: varivo od poriluka s mljev. mesom, kruh 

UŽINA: voće                                                                                                                 

UTORAK 

DORUČAK:namaz od svježeg sira sa šunkom, kakao, kruh 

RUČAK: juha od cvjetače(rajčice), francuski krumpir, kruh, salata 

UŽINA: voće 

SRIJEDA 

DORUČAK: griz na mlijeku 

RUČAK: varivo od korabe(tikvice) s junetinom, kruh 

UŽINA: voće 

ČETVRTAK 

DORUČAK: salama, kakao kruh 

RUČAK: juha od kosti, rižot s piletinom, salata, kruh 

UŽINA: voće 

PETAK 

DORUČAK: marmelada, maslac, kruh, čaj 

RUČAK: umak od tunjevine s tjesteninom, kruh 

UŽINA: voćni jogurt 

 

 



JELOVNIK DJEČJEG VRTIĆA IVANČICA D TJEDAN 

 

PONEDJELJAK 

DORUČAK: med, maslac, čaj, kruh 

RUČAK: varivo od poriluka s mljev. mesom, kruh 

UŽINA: voće                                                                                                                 

UTORAK 

DORUČAK:namaz od svježeg sira sa šunkom, kakao, kruh 

RUČAK: juha od cvjetače(rajčice), francuski krumpir, kruh, salata 

UŽINA: voće 

SRIJEDA 

DORUČAK: griz na mlijeku 

RUČAK: varivo od korabe(tikvice) s junetinom, kruh 

UŽINA: voće 

ČETVRTAK 

DORUČAK: salama, kakao kruh 

RUČAK: juha od kosti, rižot s piletinom, salata, kruh 

UŽINA: voće 

PETAK 

DORUČAK: marmelada, maslac, kruh, čaj 

RUČAK: umak od tunjevine s tjesteninom, kruh 

UŽINA: voćni jogurt 

 

  



JELOVNIK DJEČJEG VRTIĆA IVANČICA E TJEDAN 

 

PONEDJELJAK 

DORUČAK: med, maslac, čaj, kruh 

RUČAK: varivo od poriluka s mljev. mesom, kruh 

UŽINA: voće                                                                                                                 

UTORAK 

DORUČAK:namaz od svježeg sira sa šunkom, kakao, kruh 

RUČAK: juha od cvjetače(rajčice), francuski krumpir, kruh, salata 

UŽINA: voće 

SRIJEDA 

DORUČAK: griz na mlijeku 

RUČAK: varivo od korabe(tikvice) s junetinom, kruh 

UŽINA: voće 

ČETVRTAK 

DORUČAK: salama, kakao kruh 

RUČAK: juha od kosti, rižot s piletinom, salata, kruh 

UŽINA: voće 

PETAK 

DORUČAK: marmelada, maslac, kruh, čaj 

RUČAK: umak od tunjevine s tjesteninom, kruh 

UŽINA: voćni jogurt 

 

 


