
 

 

Република Србија 

Дом ученика средњих школа Крагујевац 

Датум: 01.05. 2018. год.                                

Ј    Е    Л    О    В    Н    И    К           Б Р О Ј:  6 
ДАН/ОБРОК ДОРУЧАК РУЧАК ВЕЧЕРА 

 

 

ПОНЕДЕЉАК 

Шведски сто: јаја на око, 

сувомеснати производи (разно), 

мусли, еуро крем, чај, млеко, јогурт, 

воће, пециво, житарице. 

1. Пилећа супа,  

2. Пилећа бела шницла у сусаму , 

3. Кромпир пире са кукуруз шећерцом, 

4. Чорбаст  пасуљ са сувим ребрима, салата  

(сезонска), воће. 

  1. Шпагете миланез, сок, 

  2. Шумадијска пица, сок. 

 

 

УТОРАК 

Шведски сто: бурек са месом, бурек са  

сиром, пица бурек,  сувомеснати 

производи (разно), палента, чај, млеко, 

јогурт, воће, пециво, житарице. 

1. Крем чорба од парадајза,  

2. Пљескавица са поврћем и кромпир 

пиреом, 

3. Мусака од кромпира, 

салата, воће. 

Погачице са прилогом: 

- Свињска печеница, 

сирни намаз, топљени сир, јогурт, 

кечап, мајонез, ајвар. 

 

 

 

СРЕДА 

Шведски сто: пројаница, сувомеснати 

производи (разно), сир качкаваљ, еуро 

крем, мед, маслац, паприка у павлаци, 

житарице, чај, млеко, јогурт, воће. 

 1. Говеђа супа, 

 2. Говеђи гулаш са прилогом, 

 3. Мусака од бораније са павлаком, 

салата,  
4. Колач. 

1. Печени кромпир, свињска 

крменадла, салата, сок, 

2. Макароне са сиром, јогурт. 

 

 

ЧЕТВРТАК 

Шведски сто: сувомеснати производи 

(разно), пециво (разно), мармелада, 

маслац, житарице, омлет ( разно), чај, 

млеко,  јогурт, воће. 

1. Мешана чорба од поврћа, 

2. Кромпир пире, кукуруз шећерац, 

3. Бели пилав, 

4. Ћевапи ( 150g ), салата, воће. 

1. Сотирани грашак са пилећим 

батаком, салата, сок, 

2. Царска пита,  сок. 

 

 

ПЕТАК 

Шведски сто: сувомеснати производи 

(разно), сир фета, прженице, еуро 

крем, мајонез, павлака, пециво (разно), 

житарице,  чај, млеко, јогурт (воћни), 

воће. 

1.Чорба ( од поврћа),  

2. Пасуљ пребранац са рибљим филеом и 

роштиљском кобасицом, 

3. Пилећа бајадера са прилогом,  

салата, крем бананица. 

1.Свињски ћевап са прилогом, 

салата, сок. 

 

 

СУБОТА 

Данско пециво, мармелада, маслац, 

житарице, шункарица, еуро крем, чај, 

млеко. 

1. Чорба,  

2. Пекарски кромпир са пилећим батаком, 

 салата, еуро блок. 

Сува храна: лепиња, јетрена 

паштета, зденка сир, јогурт. 

 

НЕДЕЉА 

Виршле, кувано јаје, зденка сир, 

мармелада, маслац, чај, млеко. 

Супа , рестован кромпир са пљескавицом, 

салата, пудинг. 

Сува храна: лепиња, месни нарезак 

(туњевина), зденка сир, сок. 

    Економ                             Председник комисије за стандард                   Шеф кухиње                                   Директор 
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