
I Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Pusryčiai Pieniška kukurūzų kruopų košė su uogomis. 

Batonas su sviestu. Nesaldinta arbata.

Pieniška miežinių kruopų košė su uogomis. 

Batonas. Nesaldinta arbata

Kuskuso kruopų košė. Batonas su sviestu, 

sūriu. Nesaldinta arbata.

Omletas su sūriu. Duona. Pjaustyti pomidorai, 

kons. ž. žirneliai. Nesaldinta arbata.

Brinkinti grikiai. Nesaldinta arbata.

Pietūs Agurkinė sriuba.

Viso grūdo ruginė duona. Kalakutienos 

guliašas. Kalakutienos maltinukas (lopš.).  

Bulvių košė. Raug. kopūstų, pupelių ir 

burokėlių salotos su alyvuogių aliejumi. 

Šviežių daržovių rinkinukas.

Barščių  sriuba. Viso grūdo ruginė duona. 

Žemaičių blynai su kiauliena. Grietinė. Mar. 

agurkas. Šviežių daržovių rinkinukas.

Žirnių sriuba su morkomis, svogūnais. Viso 

grūdo ruginė duona. Orkaitėje keptas 

vištienos maltinis. Virti ryžiai. Morkų salotos 

su alyvuogių aliejumi.

Trinta morkų sriuba.

Viso grūdo ruginė duona. Karališki 

balandėliai su kiauliena. Bulvių košė. Šviežių 

daržovių rinkinukas.                              

Pupelių sriuba. Viso grūdo ruginė duona.

Orkaitėje kepti menkių filė paplotėliai. Virtos 

perlinės kruopos. Šv. daržovių salotos su 

paprika, pomidorais, agurkais, svogūnais, 

alyvuogių aliejumi. Šv. Daržovių rinkinukas.

Vakarienė Virti varškėčiai, natūralus jogurtas, uogos. 

Nesaldinta arbata.

Spelta miltų blynai su cukinijomis. Natūralus 

jogurtas. Kefyras.

Varškės ir ryžių apkepas. Uogos. Duona su 

virta vištienos filė, pomidoru. Nesaldinta 

arbata.

Grikių ir spelta miltų blyneliai su bananais. 

Uogos. Natūralus jogurtas. Pienas.

Pieniška makaronų sriuba. Duona su 

kiaušiniais, pomidorais. Nesaldinta arbata.

II Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Pusryčiai Penkių kruopų košė su uogomis. Varškės 

sūris. Pienas.

Avižinių kruopų košė su uogomis. Pienas Sausi pusryčiai su pienu. Duonos sumuštinis 

su virtais kiaušiniais, pomidoru.

Nesaldinta arbata.

Pieniška manų kruopų košė su uogomis. 

Varškės sūris. Nesaldinta arbata.

Virti kiaušiniai. Virtos grikių kruopos. Kons. 

žirneliai. Nesaldinta arbata.

Pietūs Ryžių kruopų sriuba

Viso grūdo ruginė duona. Vištiena, troškinta 

su grietinėle ir daržovėmis. Perlinių kruopų 

košė. Šviežių daržovių rinkinukas.

Daržovių  sriuba. Viso grūdo ruginė duona. 

Bulvių plokštainis su vištiena. Grietinė. 

Morkų lazdelės.

Pupelių sriuba su morkomis, svogūnais. Viso 

grūdo ruginė duona. Plovas su kalakutiena. 

Mar. agurkas.

Šviežių daržovių rinkinukas.

Trintų daržovių sriuba.

Viso grūdo ruginė duona. Kiaulienos guliašas. 

Kiaulienos kukuliai (lopš.). Virti makaronai. 

Kopūstų, paprikų salotos. Šviežių daržovių 

rinkinukas.                              

Raug. kopūstų sriuba. Viso grūdo ruginė 

duona.

Jūrinių lydekų kotletai. Bulvių košė.

Burokėlių salotos su obuoliais, alyvuogių 

aliejumi. Šv. daržovių rinkinukas.

Vakarienė Virti makaronai. Troškintos maltos jautienos 

padažas. Troškintos daržovės. Nesaldinta 

arbata.

Orkaitėje keptos bulvės su sūriu. Burokėlių 

salotos su žaliais žirneliais ir alyvuogių 

aliejumi. Nesaldinta arbata.

Spelta miltų sklindžiai su obuoliais. Nat. 

jogurtas. Uogos. Pienas.

Bulvių košė. Pienas. Varškės ir morkų apkepas. Natūralus jogurtas. 

Duona su sviestu, sūriu, pomidorais, agurkais.

Nesaldinta arbata.

III Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Pusryčiai Avižinių kruopų košė su sviestu, uogomis. 

Nesaldinta arbata. Grikių kruopų košė Duona su sviestu,sūriu 

pomidorais, agurkais. Nesaldinta arbata.

Ryžių kruopų košė su pienu, sviestu,

uogomis. 

Nesaldinta arbata.

Omlėtas .Duona. Pjaustyti pomidorai. 

Nesaldinta arbata

Pieniška kvietinių kruopų košė su sviestu.

Nesaldinta arbata.

Pietūs Daržovių  sriuba su makaronais.

Viso grūdo ruginė duona. Orkaitėje kepti 

kiaulienos-jautienos kukuliai. Avinžirnių 

troškinys. Šviežių daržovių rinkinukas.

Žirnelių  sriuba. Viso grūdo ruginė duona. 

Šutinta vištienos filė su žalumynais, 

grietinėle. Bulvių košė. Burokėlių salotos su 

obuoliais,alyv.aliejumi.  Šviežių daržovių 

rinkinukas.

Barščių sriuba su pupelėmis. Viso grūdo 

ruginė duona. Orkaitėje garuose kepta 

kalakutienos filė su žolėlemis.

Perlinių kruopų košė. Šviežių agurkų salotos 

su krapais. Šviežių daržovių rinkinukas.

Perlinių kruopų sriuba.

Viso grūdo ruginė duona. Orkaitėje kepti 

kiaulienos maltiniai. Virti makaronai. 

Kopūstų, pomidorų salotos su alyv.aliejumi.

Šviežių daržovių rinkinukas.                              

Trinta daržovių sriuba.

Žuvies maltinukai. Virti ryžiai su kariu.

Šviežių daržovių salotos su  alyvuogių 

aliejumi. Šv. daržovių rinkinukas.

Vakarienė Grikių kruopų blynai su varške. Nat.jogurtas. 

Pienas.

Pilno grūdo makaronai su sūriu. Varškės 

sūris. Nesaldinta arbata.

Mieliniai blynai su bananais, obuoliais. 

Natūralus jogurtas.  Traputis. Nesaldinta 

arbata.

Varškės spygliukai. Natur.jogurtas.Traputis. 

Nesaldinta arbata.

Orkaitėje kepti varškėčiai. Uogos. Duona su 

sviestu.

Nesaldinta arbata.
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