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Cimet je aromatična, dišeča začimba, ki 

jo v gastronomiji uporabljamo za pripravo 

sladkih in tudi pikantnih jedi. Najbolj je 

priljubljen v hladnih zimskih dneh; 

adventnega časa in praznikov si brez 

cimeta sploh ne moremo predstavljati.  

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

Pon. med z maslom, rženi kruh, kakav* 

(1,7) 

klementina goveja juha, golaž*, valoviti rezanci z 

drobtinami, radič s fižolom (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 11.12. 

Tor. koruzna polenta, mleko* (1,7)   jabolko juha iz muškatne buče, rumenoplavuta limanda v 

srajčki, pire krompir, endivija z naribanim 

korenčkom (1,3,4,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 12.12. 

Sre. obložen kruh s kuhanim pršutom, 

sirom in kislo kumarico, zeliščni 

čaj (1,7) 

kivi puranja obara z žličniki, kruh, krostata z jabolki 
(1,3,7,9) 

bio sadni kefir s 

cimetom (7) 13.12. 

Čet. jajčna omleta,  bio ovseni kruh, 

šipkov čaj (1,3,7) 

mešano 

suho sadje 

juha iz muškatne buče, kisla repa, 

matevž/pražen krompir, pečenica (1,3,7,9) 

 

sadni krožnik, 

kruh (1) 14.12. 

Pet. jabolčni žepek, bela kava* (1,7)   hruška kolerabična juha, piščančji zrezek na žaru, rizi 

bizi, kristalka  v solati (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 15.12. 

LEGENDA: snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost in jih obrok lahko vsebuje: 1. Žita, ki vsebujejo gluten, 2.Raki in proizvodi iz rakov, 3. Jajca in 

proizvodi iz jajc, 4. Ribe in proizvodi iz rib, 5.Arašid (kikiriki) in proizvodi iz arašidov, 6.Zrnje soje in proizvodi iz soje, 7. Mleko in mlečni izdelki (vsebujejo laktozo),  8.Oreški, 9. Listna 

zelena in proizvodi iz nje, 10.Gorčično seme ali proizvodi iz njega, 11.Sezamovo seme ali proizvodi iz njega, 12. Žveplov dioksid ali sulfiti v koncentraciji (več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede 

na skupni SO2), 13.Volčji bob in proizvodi iz njega, 14.Mehkužci in proizvodi iz njih.  

*mleko in meso je lokalnega porekla iz Kozjanskega                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Jedi solimo premišljeno in uporabljamo izključno tradicionalno morsko sol iz Piranskih solin, ki se prideluje ročno po več kot 700 let starem izročilu. Tako 

pridelana, nerafinirana sol vsebuje številne, človekovem organizmu potrebne minerale, ki nastajajo v naravnem okolju.  


