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Vrtni šetraj je enoletnica, ki zraste 45 cm 

visoko in ima ozke temno zelene liste, rožnate 

cvetove ter diši po materini dušici in dobri 

misli. Kraški šetraj je podgrm in trajnica s 

temno zelenimi ozkimi listi in belimi cvetovi. 

Oba šetraja imata podoben vonj. Lepo dišita z 

nadihom po materini dušici. 

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

pon. mešana marmelada, maslo, pirin 

kruh, kakav* (1,7) 

hruška goveja juha, golaž, zdrobov cmok, zelena solata 
(1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 3.10. 

tor. bio ovsena štručka s sezamom, 

bela kava iz bio mleka* (1,7)                  

bio 

jabolko 

ješprenjeva enolončnica z zelenjavo, kruh, 

skutina* zavihanka (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1)  4.10. 

sre. fižolov namaz, sardelice, bio 

polbeli kruh, zeliščni čaj (1,4,7)      

kocke 

lubenice 

cvetačina juha, pleskavica, ajvar, pire krompir, 

paradižnik s papriko v solati (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 5.10. 

čet. bio mlečni osukanec s posipom (1,7) nektarina bučkina juha, puranji zrezek v smetanovi omaki, 

kuskus, kristalka (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 6.10. 

pet. jajčna omleta, koruzni kruh, sadni 

čaj (1,3,7) 

grozdje paradižnikova juha, džuveč s svinjskim mesom, 

rdeča pesa v solati (1,7,9) 

višnjevo pecivo, 

čaj (1,3,7) 7.10. 

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.  

*živila so lokalnega porekla  

Jedi solimo premišljeno in uporabljamo 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.  


