
VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ 

PIRMADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Baltųjų pupelių sriuba su bulvėmis (augalinis) 

Keptas kalakutienos maltinukas (tausojantis) 

Birūs nešlifuoti ilgagrūdžiai ryžiai skaninti alyvuogių aliejumi 

Šviežių morkų ir obuolių salotos su saldžiarūgščiu aliejaus užpilu  

Šviežių kopūstų salotos su citrinų ir alyvuogių aliejaus užpilu  

Stalo vanduo su spanguolių uogomis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Baltųjų pupelių sriuba su bulvėmis (augalinis) 

Varškės virtinukai 

Grietinė (30% rieb.) 

Uogienė 

Stalo vanduo su spanguolių uogomis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

1. Apkeptos virtų bulvių skiltelės su kmynų sėklomis (tausojantis) (augalinis)  

2. Varškė (9% rieb.) su grietine (30 % rieb.) paskaninta česnakais ir žolelėmis 

Švieži agurkėliai * 

Kefyras (2,5 % rieb.) 

 

*Pasibaigus sezonui švieži agurkėliai keičiami į raugintus (marinuotus) agurkus. 

 

 

 



VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ 

ANTRADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Pomidorinė sriuba su nešlifuotais ryžiais (augalinis) 

Troškinta kiauliena su daržovių (morkos, svogūnai) padažu (tausojantis) 

Virti grikiai skaninti alyvuogių aliejumi 

Virtų burokėlių ir porų salotos skanintos citrinių ir alyvuogių  aliejaus užpilu  

Pekino kopūstų ir šviežių pomidorų salotos skanintos saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu  

Stalo vanduo su apelsinais  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Pomidorinė sriuba su nešlifuotais ryžiais (augalinis) 

Bulvinukai su sūriu 

Grietinė (30% rieb.) 

Stalo vanduo su apelsinais 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Mieliniai blyneliai su sėlenomis  

Grietine (30% rieb.) 

Uogienė 

Pienas (2,5% rieb.) 

 

 

 

 

 

 



VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ 

TREČIADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Daržovių (bulvės, kopūstai, morkos) sriuba su žaliais žirneliais (augalinis) 

Apkepti varškėčiai (9% rieb.), uogienė* 

Grietine (30% rieb.) 

Nesaldintas kmynų gėrimas su citrina  

Pilno grūdo ruginė duona 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Daržovių (bulvės, kopūstai, morkos) sriuba su žaliais žirneliais (augalinis) 

Lašišos maltinukas 

Šviežių traškių daržovių rinkinukas (3 rūšys)* 

Nesaldintas kmynų gėrimas su citrina 

Pilno grūdo ruginė duona 

III KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Daržovių (bulvės, kopūstai, morkos) sriuba su žaliais žirneliais (augalinis) 

Lietiniai su varške (9% rieb.), uogienė 

Grietine (30% rieb.) 

Nesaldintas kmynų gėrimas su citrina  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Keptas tarkuotų bulvių  plokštainis 

Grietine (30% rieb.) 

Kefyras (2,5% rieb.) 

 

*Apkepti varškėčiai su uogiene esant poreikiui gali būti keičiami į tausojantį patiekalą (virtus 

varškėčius) 

*Šviežių daržovių rinkinuke daržovės gali būti keičiamos atsižvelgiant į sezoniškumą 



VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ 

KETVIRTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Burokėlių sriuba su bulvėmis (augalinis) 

Kepta vištiena (tausojantis) 

Konservuoti žalieji žirneliai 

Šviežių morkų ir kepintų sezamo sėklų salotos skanintos citrininių ir alyvuogių aliejaus užpilu 

Bulvių košė su sviestu (82% rieb.) 

Stalo vanduo su juodųjų serbentų  uogomis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Burokėlių sriuba su bulvėmis (augalinis) 

Kėdainių blynai su sūriu 

Grietine (30% rieb.) 

Šviežių morkų ir kepintų sezamo sėklų salotos skanintos citrininių ir alyvuogių aliejaus užpilu 

Stalo vanduo su juodųjų serbentų  uogomis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Keptas varškės apkepas (9% rieb.) (tausojantis) 

Uogienė 

Grietine (30% rieb.) 

Nesaldinta kmynų arbata (2,5% rieb.) 

 

 

 

 



VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ 

PENKTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Tiršta avinžirnių sriuba su pomidorais (augalinis) 

Troškinta jūros lydekos filė su morkomis ir brokoliais  (tausojantis) 

Šviežių kopūstų ir pomidorų salotos su saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu 

Biri perlinių kruopų košė su kepintomis daržovėmis (morkos, svogūnai) 

Stalo vanduo su citrina 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMP’LEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Tiršta avinžirnių sriuba su pomidorais (augalinis) 

Skryliai 

Grietine (30 % rieb.) 

Uogienė 

Šviežių kopūstų ir pomidorų salotos su saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu 

Stalo vanduo su citrina 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Bandelė „Arbatinė“ (leidžiama vaikų maitinime) 

Pienas (2,5 % rieb.) 

Vaisius  

 

 

 

 


