
 

Bolnišnična prehrana in dietoterapija 

 

SLAŠČICE 

PO NAROČILU 

 
 

 

 



ZAVITKI – PEKAČ (dimenzije 53 x 32 cm) 

CENA Z 9,5 % DDV ZA PEKAČ 

JABOLČNI ZAVITEK     14,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

SKUTIN ZAVITEK      19,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

VIŠNJEV ZAVITEK     19,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

MEŠANI ZAVITEK (skuta-jabolka,višnja-jabolko) 17,00 €  
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

MEŠANI ZAVITEK (višnja-skuta)   19,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

 

 

PITE – PEKAČ (dimenzije 53 x 32 cm) 

 
CENA Z 9,5 % DDV ZA PEKAČ 

JABOLČNA PITA      19,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

SKUTINA PITA      22,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

VIŠNJEVA PITA      22,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

JOGURTOVA PITA     20,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 
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POTICE  

CENA Z 9,5 % DDV ZA POTICO 

VELIKA    MALA 

     (približno 3-4 kg) 

OREHOVA POTICA – 25,00 €   12,50 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, orehe.« 

ROZINOVA POTICA – 12,00 €    7,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

MAKOVA POTICA –  22,00 €  11,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili v službi Boln.prehr.in diet. 
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KREMNE REZINE – PEKAČ (dimenzije 53 x 32 cm) 

CENA Z 9,5 % DDV ZA 

PEKAČ 

RIGO JANČI      32,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, 

mleko in mlečne proizvode,  

sojo, žveplov dioksid.« 

»Lahko vsebuje lešnike, mandlje in arašide.« 

 

DONAVSKI       32,00 € 

VALOVI 
»Vsebuje pšenico,  jajca, 

 mleko in mlečne proizvode, 

 sojo.« 

»Lahko vsebuje arašide.« 

 

KOKOSOVE       32,00€ 

SANJE 
»Vsebuje pšenico,  jajca, 

 mleko in mlečne proizvode, 

 orehe, sojo.« 

»Lahko vsebuje arašide.« 

 

KREMŠNITA      35,00 € 
»Vsebuje pšenico,  jajca,  

mleko in mlečne proizvode,  

sojo.« 

»Lahko vsebuje sezam.« 
 

Pripravili v službi Boln.prehr.in diet. 
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LAMBADA       32,00 € 
»Vsebuje  pšenico,  jajca, mleko 

in mlečne proizvode, sojo.« 

»Lahko vsebuje arašide.« 

 

ŠARLOTA       32,00 € 
»Vsebuje pšenico,  jajca, mleko 

in mlečne proizvode, sojo.« 

 

 

 

ŽERBO REZINA      35,00 € 
»Vsebuje  pšenico,  jajca,  

mleko in mlečne proizvode,  

sojo, orehe, žveplov dioksid.« 

»Lahko vsebuje arašide.« 

 

 

BAJADERA       32,00 € 
»Vsebuje  pšenico,  jajca, mleko 

in mlečne proizvode, orehe,  

sojo.« 

»Lahko vsebuje arašide.« 

 

SADNE REZINE      32,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.«   
 

KATICA KOCKA       32,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, sojo.« 

»Lahko vsebuje arašide.« 

 

 

 

 

 

 

 
Pripravili v službi Boln.prehr.in 

diet. 
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VIŠNJEVA REZINA      32,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, sojo, žveplov dioksid.« 

»Lahko vsebuje arašide.« 

 

AJDOVA REZINA      32,00 € 
»Vsebuje jajca, mleko in mlečne proizvode, sojo, žveplov  dioksid.« 

»Lahko vsebuje arašide.« 

 

TROJNI UŽITEK       32,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, sojo.« 

»Lahko vsebuje arašide, lešnike in mandlje.« 

 

ČOKOLADNA REZINA      32,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, sojo.« 

»Lahko vsebuje arašide, lešnike in mandlje.« 

 

OREHOVA REZINA      35,00 € 
 »Vsebuje pšenico, jajca, orehe, mleko in mlečne proizvode.« 

 

SACHER REZINA      32,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, sojo, žveplov dioksid.« 

»Lahko vsebuje arašide, lešnike in mandlje.« 
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DOMAČA GIBANICA – PEKAČ 

CENA Z 9,5 % DDV ZA PEKAČ 

      42,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili v službi Boln.prehr.in diet. 

»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, orehe.« 
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RULADE ( narezano po želji) 

CENA Z 9,5 % DDV ZA CELO RULADO 

ŽELEZNIČARSKA      20,00 € 

RULADA  
»Vsebuje pšenico,  jajca, sojo,mleko 

in mlečne proizvode.« 

»Lahko vsebuje arašide, lešnike in  

mandlje.« 
 

KOSTANJEVA RULADA -      20,00€ 

S SUHIMI SLIVAMI 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in  

mlečne proizvode, sojo.« 

»Lahko vsebuje arašide, lešnike 

in mandlje.« 
 

SADNE RULADE       20,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode.« 

 

ČOKOLADNE RULADE     20,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, sojo.« 

»Lahko vsebuje arašide, lešnike in mandlje.« 

 

 

 

 

PRIPRAVILI V SLUŽBI BOLN.PREHR.IN DIET. 
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TORTE  - OKROGLE ( premer: 25 cm ali 28 cm) 

CENA Z 9,5 % DDV ZA OKROGLO TORTO 

ČOKOLADNA TORTA     28,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko 

in mlečne proizvode, sojo.« 

»Lahko vsebuje arašide, lešnike 

in mandlje.« 

 

 

SACHER TORTA      28,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko 

 in mlečne proizvode, sojo,  

žveplov dioksid.« 

»Lahko vsebuje arašide, lešnike 

 in mandlje.« 

 

OREHOVA TORTA     30,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, orehe,  

mleko in mlečne proizvode.« 

 

 

 

 

AJDOVA TORTA      28,00 € 
»Vsebuje jajca, mleko in mlečne 

 proizvode, sojo, žveplov  dioksid.« 

»Lahko vsebuje arašide.« 

 

 

 

 

 

 

Pripravili v službi Boln.prehr.in diet. 
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JOGURTOVA TORTA     28,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko  

in mlečne proizvode.« 

 

 

KOSTANJEVA TORTA     20,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, sojo,»Lahko vsebuje arašid, lešnike in 

mandlje.« 

 

VIŠNJEVA TORTA     28,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko 

 in mlečne proizvode, sojo, 

 žveplov dioksid.« 

»Lahko vsebuje arašide.« 

 

 

JAGODNA TORTA     28,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko 

in mlečne proizvode.« 
 

 

 

MELONINA TORTA     28,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko 

in mlečne proizvode.« 

 

 

 

 

 

Pripravili v službi Boln.prehr.in diet. 
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SUHO PECIVO 
                                                                                                       CENA Z 9,5 % DDV  

MEŠANO SUHO PECIVO 1 KG   8,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, orehe, lešnike, sojo, žveplov dioksid.« 

»Lahko vsebuje arašide, mandlje, sezam, indijske oreščke, ameriški oreh, brazilske 

oreščke, pistacijo, makadamijo.« 

 

 

 

 

 

 

MEŠANO SUHO PECIVO 0,5KG   4,40 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, orehe, lešnike, sojo, žveplov dioksid.« 

»Lahko vsebuje arašide, mandlje, sezam, indijske oreščke, ameriški oreh, brazilske 

oreščke, pistacijo, makadamijo.« 

OREHOVI ROGLJIČKI  1 KG    9,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, orehe, mleko.« 

LINŠKE OČKE 1 KG     8,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, žveplov dioksid.« 

LEŠNIKOVI TRIKOTNIKI  1 KG   11,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, lešnike, sojo, mleko in mlečne proizvode, žveplov dioksid.« 

»Lahko vsebuje arašide, mandlje, orehe, indijske oreščke, ameriški oreh, brazilske 

oreščke, pistacijo, makadamijo in sezam.« 

ROŽICE        8,00 € 
»Vsebuje pšenico, jajca, mleko in mlečne proizvode, žveplov dioksid, orehe.« 

 

Suha peciva so pakirana v plastične škatle  (vključeno v ceno suh. peciva).  

 

Pripravili v službi Boln.prehr.in diet. 
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EMBALAŽA ZA ODNAŠANJE SLAŠČIC 

Naročene sladice pakiramo v embalažo za enkratno uporabo, ki se plača 

posebej (razen za suho pecivo). 

Cena je vezana na javni razpis za potrošni material. 

 

 

Naročilo za slaščice sprejemamo vsak delovni 

dan od pon.- petka od 7.30 do 9.30 ure  

za naslednji dan do zapolnitve naročil, 

na telefonsko številko 

02 / 5123-211 

ali po e-mailu: 

kuhinja@sb-ms.si 

 

 

 

OBR BPDOP7501 83 03 
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