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1 SAVAITĖ 

 PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

PUSRYČIAI Varškės spygliukai 
150/120, sviesto-
grietinės padažas 
20/15, nesaldinta 
arbata 150/150, EKO 
jogurtas 125/125. 

Omletas100/80,šviežūs 
agurkai 40/30, 
konservuoti žirneliai 
45/35, viso grūdo ruginė 
duona 30/20, nesaldinta 
arbata 150/150. 

Pilno grūdo makaronai su 
sviestu 200/150, 
nesaldinta arbata 
150/150, razinos 30/15. 

Miežinių kruopų košė su 
sviestu 200/150, 
nesaldinta arbata  
150/150, sausainiai 30/30. 

3 grūdų košė su obuoliais 
ir alyvuogių aliejumi 
200/150, nesaldinta 
arbata 150/150. 

PRIEŠPIEČIAI Vaisiai 170/140. Šviesi duona su sviestu, 
varškės sūriu 61/43, 
Vaisiai 100/80. 

Vaisių salotos su natūraliu 
jogurtu 100/80. 

Vaisiai 160/80. Ruginė  duona su sviestu ir 
fermentiniu sūriu 61/43, 
vaisiai 80/80. 
 

PIETŪS Perlinių kruopų sriuba 
150/100, kiaulienos 
guliašas 120/100, 
virtos bulvės 65/55, 
kopūstų, morkų 
salotos su paprika ir 
alyvuogių aliejumi 
90/70. 

Trinta žiedinių kopūstų 
sriuba 150/100, lašišos 
kepinukai 80/60, ryžių 
košė su ciberžole 65/55, 
morkų, obuolių, porų 
salotos su alyvuogių 
aliejumi 90/70. 

Šviežių kopūstų sriuba 
150/100, kiaulienos 
kukuliai kepti garuose 
80/60, žirnių-morkų košė 
su sviestu 75/55, šviežūs 
agurkai 45/40, šviežūs 
pomidorai 45/40. 

Pupelių sriuba 150/100, 
vištienos maltinis 70/60, 
ryžių košė 65/55, sviesto-
grietinės padažas 20/15, 
pekino kopūstų, agurkų 
salotos su paprika ir 
alyvuogių aliejumi 100/80. 

Lęšių sriuba 150/100, 
kalakutienos kukulis 
70/60,pomidorų-grietinės 
padažas 20/15, virtos 
bulvės 65/55, rauginti 
kopūstai su alyvuogių 
aliejumi 50/40. 

VAKARIENĖ Grikių košė su sviestu 
200/150, pienas 
(2,5  % )180/160. 

Avižinė košė su sviestu 
200/150, pienas (2,5 %) 
200/160. 

Orkaitėje kepti varškėčiai 
170/140, natūralaus 
jogurto ir uogienės 
padažas 30/25, nesaldinta 
arbata 150/150. 

Bulvių košė su sviestu 
180/160, kefyras 180/160. 

Virtos dešrelės 120/100, 
ruginė duona 30/20, 
burokėlių ir raugintų 
agurkų salotos 90/70, 
nesaldinta arbata 
150/150. 



    2  SAVAITĖ 

 PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

PUSRYČIAI Grikių košė su 
morkomis ir svogūnais 
200/150, nesaldinta 
arbata 150/150. 

Lietiniai blynai 120/100, 
uogienė 20/15, nesaldinta 
arbata 150/150. 

Tiršta ryžių kruopų košė su 
sviestu 200/150, pienas 
(2,5 %) 200/160. 

Omletas su sūriu 110/88, 
konservuoti žirneliai  
45/35, šviežūs agurkai 
45/40, duona 30/20, 
nesaldinta arbata 150/150. 

Manų košė su cinamonu 
200/150, uogienė 20/15, 
nesaldinta arbata 150/150. 
Vaisiai 160/100. 

PRIEŠPIEČIAI Piknik sūrio lazdelės 
40/30, vaisiai 
100/100. 

Vaisiai 80/80. Vaisiai 100/100,kepti 
sumuštiniai su varške ir 
obuoliais  90/74. 

Vaisiai 160/100. Kepti obuoliai 100/80. 

PIETŪS Pupelių sriuba 
150/100, duona 
30/20, jautienos-
kiaulienos kotletas 
80/60, virtos bulvės 
65/55, troškinti 
rauginti kopūstai 
50/40. 

Žirnių sriuba 150/100, 
duona 30/20, žuvies 
kepinukai 80/60, burokėlių 
salotos  su raugintais 
agurkais  ir al. aliejumi 
90/70, perlinių kruopų 
košė  su alyvuogių al. 
75/55. 

Trinta moliūgų sriuba 
150/100, duona 30/20, 
vištienos filė su daržovių 
troškiniu 120/100, grikių 
košė su alyvuogių aliejumi 
65/55, pekino kopūstų ir 
pomidorų salotos su 
paprika ir alyv.  al. 100/80 

Barščiai su bulvėmis 
150/100, mažylių 
balandėliai 100/80, 
grietinės- pomidorų 
padažas 20/15, virtos 
bulvės 65/55, rauginti 
agurkai 40/35. 

Agurkinė sriuba 150/100, 
duona 30/20, virtinukai su 
mėsa 200/150, sviesto-
grietinės padažas  20/15. 

VAKARIENĖ Varškės apkepas 
145/120, natūralaus 
jogurto ir uogienės 
padažas30/25, 
nesaldinta arbata.  

Virti makaronai su 
troškintos mėsos ir 
grietinės padažu 200/150, 
nesaldinta arbata 150/150. 

Daržovių troškinys su 
dešrelėmis 150/100, 
nesaldinta arbata 150/150. 

Pieniška grikių sriuba su 
sviestu 200/150, šviesi 
duona su sviestu 43/30. 

Virtos bulvės su varškės 
padažu  200/150, 
nesaldinta arbata 150/150. 

 

 



3 SAVAITĖ 

 PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

PUSRYČIAI Avižinė košė su 
sviestu 200/150, 
pienas  (2,5 %) 
200/160. 

Skryliai 170/140,sviesto-
grietinės padažas 20/15, 
nesaldinta arbata 150/150. 
Vaisiai 80/80. 

Virti varškėčiai 150/120, 
natūralus jogurtas 20/20, 
nesaldinta arbata 150/150. 
Vaisiai 160/100. 

Miežinių kruopų košė su 
sviestu 200/150, 
nesaldinta arbata 150/150. 
Vaisiai 160/160. 

Lietiniai blynai 120/100, 
uogienė 20/15, nesaldinta 
arbata 150/150. 

PRIEŠPIEČIAI Vaisiai 160/160. Varškė su cukrumi 100/80. Duona su sviestu, 
pomidorais  67/50. 

Bandelė 50/40, 
Pienas (2,5 proc.) 180/160. 

Vaisiai 160/160. 

PIETŪS Žirnių-perlinių kruopų 
sriuba 150/100, 
kiaulienos maltinis 
75/50, virtos bulvės 
65/55, kopūstų morkų 
salotos su paprika ir 
alyvuogių aliejumi 
90/70. 

Burokėlių ir pupelių sriuba 
150/100, žuvies paplotėlis 
75/60, ryžių košė su 
ciberžole  65/55, pekino 
kopūstų ir agurkų salotos 
su paprika ir alyvuogių 
aliejumi 100/80.  

Raugintų kopūstų sriuba 
150/100, paukštienos 
kepinukai 80/60, bulvių 
košė su sviestu 100/90, 
troškinti morkų kubeliai su 
sviestu 60/50. 

Trinta daržovių sriuba 
150/100, kiaulienos 
kotletai su sūriu 80/60, 
burokėlių salotos 50/40, 
perlinių kruopų košė su 
alyvuogių aliejumi 75/55. 

Perlinių kruopų-brokolių 
sriuba 150/100, plovas su 
kiauliena 190/145, šviežūs 
agurkai 45/40. 

VAKARIENĖ Makaronai su sūriu ir 
sviestu 200/180, 
nesaldinta arbata 
150/150. 

Virtas kiaušinis 60/60, 
šviežūs  agurkai  75/65, 
ruginė duona su sviestu 
43/30, nesaldinta arbata 
150/150. 

Grikių košė su sviestu 
200/150, pienas (2,5 %) 
180/160. 

Virtų bulvių kukuliai 
150/120, sviesto-grietinės 
padažas 20/15, nesaldinta 
arbata 150/150. 

Pieniška makaronų sriuba 
su sviestu 200/180, šviesi 
duona su sviestu 43/30. 

 

 


