
UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ 

PIRMADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Baltųjų pupelių sriuba su bulvėmis (augalinis) (tausojantis) 

Keptas kalakutienos maltinukas (tausojantis) 

Šviežių morkų ir obuolių salotos su saldžiarūgščiu aliejaus užpilu 

Šviežių kopūstų salotos su citrinų ir alyvuogių aliejaus užpilu 

Birūs nešlifuoti ilgagrūdžiai ryžiai skaninti alyvuogių aliejumi 

Stalo vanduo su spanguolių uogomis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Baltųjų pupelių sriuba su bulvėmis (augalinis) (tausojantis) 

Varškėčiai 

Grietinė (30% rieb.) 

Uogienė 

Stalo vanduo su spanguolių uogomis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

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

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

Švieži agurkėliai 

Kefyras (2,5% rieb.) 

 

 

 

 



UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ 

ANTRADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Daržovių (šaldytų daržovių mišinys, kopūstai, bulvės, morkos, svogūnai) sriuba „Pavasaris“ 

(augalinis) (tausojantis) 

Konvekcinėje krosnelėje keptas maltas vištienos filė kepsnys (tausojantis) 

Biri perlinių kruopų košė su morkomis ir svogūnais (augalinis) (tausojantis) 

Pekino ir morkų salotos su šviežiais pomidorais ir aliejaus užpilu (augalinis)  

Stalo vanduo  

Pilno grūdo ruginė duona 

Sezoniniai vaisiai 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Daržovių (šaldytų daržovių mišinys, kopūstai, bulvės, morkos, svogūnai) sriuba „Pavasaris“ 

(augalinis) (tausojantis) 

Bulvinukai su sūriu (tausojantis)  

Pekino ir morkų salotos su šviežiais pomidorais ir aliejaus užpilu (augalinis) 

Stalo vanduo  

Pilno grūdo ruginė duona 

Sezoniniai vaisiai 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Cukinijų ir bulvių plokštainis (tausojantis) 

Sviesto – grietinės (30% rieb.) padažas 

Kefyras (2,5% rieb.) 

 

 

 



 

UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ 

TREČIADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Ankštinių daržovių sriuba su bulvėmis (augalinis) (tausojantis) 

Ryžių plovas su kalakutienos šlaunelių mėsa (tausojantis) 

Šviežių daržovių rinkinukas (paprika, agurkai, morkytės) (augalinis) 

Sezoniniai vaisiai 

Stalo vanduo su apelsinais 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Ankštinių daržovių sriuba su bulvėmis (augalinis) (tausojantis) 

Lietiniai su varške (tausojantis)  

Grietinė (30% rieb.) 

Uogienė 

Stalo vanduo su apelsinais 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Virti kietagrūdžių kviečių makaronai su sūriu (45% rieb.) (tausojantis) 

Kepti orkaitėje vaisiai (obuoliai, kriaušės, slyvos) su sezamo sėklomis (augalinis) (tausojantis)  

Pienas (2,5% rieb.) 

 

 

 



UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ 

KETVIRTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Tiršta burokėlių ir pupelių sriuba su bulvėmis, kopūstais ir morkomis (augalinis) (tausojantis) 

Konvekcinėje krosnelėje keptas varškės (9% rieb.) apkepas (tausojantis) 

Trintos uogos 

Grietinė (30% rieb.) 

Nesaldintas jogurtas (2,5% rieb.) 

Šviežių daržovių rinkinukas (paprika, agurkai) 

Stalo vanduo su braškėmis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Tiršta burokėlių ir pupelių sriuba su bulvėmis, kopūstais ir morkomis (augalinis) (tausojantis) 

Bulviniai blynai  

Grietine (30% rieb.) 

Šviežių daržovių rinkinukas (paprika, agurkai) 

Stalo vanduo su braškėmis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Kepti moliūgų blynai su kefyru (2,5% rieb.)  

Bandelė su cinamonu 

Grietine (30% rieb.) 

Nesaldinta ramunėlių arbata  

 

 



UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ 

PENKTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Tiršta agurkinė sriuba su bulvėmis, perlinėmis kruopomis ir morkomis (augalinis) (tausojantis) 

Kepta su garais liesa žuvis su provanso žolelėmis (jūros lydeka)  (tausojantis) 

Švž. daržovių salotos su salotų padažu (augalinis) 

Bulvių košė su sviestu (tausojantis) 

Sezoniniai vaisiai 

Stalo vanduo su braškėmis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Tiršta agurkinė sriuba su bulvėmis, perlinėmis kruopomis ir morkomis (augalinis) (tausojantis) 

Sklindžiai su obuoliais (tausojantis) 

Grietine (30% rieb.) 

Trintos uogos 

Sezoniniai vaisiai 

Stalo vanduo su braškėmis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Virta pieniška dešrelė Tigriukas (vištienos) (tausojantis) 

Virti kietagrūdžių kviečių makaronai su sviestu (82% rieb.) (tausojantis) 

Švieži agurkai 

Pilno grūdo ruginė duona 

Nesaldinta arbata (metų) 

 


