14. 9. 2019 – 20. 9. 2019
Delovni čas: pon-pet 9:30-14:00 ure; vikendi 10:30-13:00 ure
Lokacija: klet stavbe E

Sobota

Nedelja

Ponedeljek

Torek

14. 9. 2019

Goveja juha z zdrobovimi žličniki 1,3,9
Piščančji zrezek s paradižnikom in mocarelo 7
Kuskus s papriko 1,7(6,5,8,11)
Sataraš 3

15. 9. 2019

Goveja juha z ribano kašo 1,3,9(6)
Piščančji zrezek z gorgonzolo v omaki 3,7
Krompir po pekovsko
Jajčevci popečeni 1,7,3(6,5,8)

16. 9. 2019

Goveja juha s fidelini 1,3,9(6)
Špageti po bolonjsko 1(3,6)
Gratinirane zelenjavne palačinke 1,3,7(6,8,11)

17. 9. 2019

Enolončnica z lečo
Govnač
Kuhana govedina
Cmoki nadevani z mareličnim nadevom
1,3,7,6,12(8,11)

Sreda

18. 9. 2019

Četrtek

19. 9. 2019

Petek

20. 9. 2019

Goveja juha z vlivanci 1,3,9
Pečeno piščančje bedro
Zeljne krpice 1,3(6)
Sojin polpet 1,6(3,7,8,9,10,11)
Goveja juha z ribano kašo 1,3,9(6)
Čufti v paradižnikovi omaki 7,3,6(8,11)
Pire krompir 7
Zelenjava po kitajsko 8(6,5,11)
Kaneloni gobovi 1,3,7,6(8,11)
Juha bučna 7
Puranova rolada 3,7,9
Njoki 1,3,12,7,6(8,11)
Sirova omaka 7

Pridržujemo si pravice do spremembe jedilnika.
*Legenda alergenov se nahaja na zadnji strani jedilnika.

POJASNILO:
Dodatne informacije o alergenih sestavinah posameznih jedi lahko izveste pri delavcih v menzi, prav tako so
opredeljene v SOP NA PRE 33 Katalogu alergenov, ki se nahaja v menzi in na intranetu/internetu.
Številka, ki je v preglednici jedilnika napisana za jedjo, pomeni prisotnost uporabljenega alergena kot osnovne
sestavine v jedi (glejte spodnjo legendo**, po Uredbi E+U št. 1169/2011); številka v oklepaju za jedjo označuje
možnost prisotnosti sledov alergene snovi.

*Legenda:
1.

Žita, ki vsebujejo gluten (pšenica, rž, tritikala, ječmen, pira, khorasan, oves,…);

2.

Raki in izdelki iz njih;

3.

Jajca in izdelki iz njih;

4.

Ribe in izdelki iz njih;

5.

Arašidi (kikiriki) in izdelki iz njih;

6.

Zrnje soje in izdelki iz njega;

7.

Mleko in mlečni izdelki (ki vsebujejo laktozo);

8.

Oreški, in sicer mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija,
orehi Queensland ter izdelki iz njih;

9.

Zelena in izdelki iz nje;

10. Gorčično seme in izdelki iz njega;
11. Sezamovo seme in izdelki iz njega;
12. Žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l;
13. Volčji bob in izdelki iz njega;
14. Mehkužci in izdelki iz njih.

