
UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS II SAVAITĖ 

PIRMADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Pieniška miežinių kruopų sriuba (tausojantis) 

Vištienos kumpelių mėsa troškinta grietinelėje (15 % rieb.) (tausojantis) 

Virti kietagrūdžių kviečių makaronai (tausojantis) 

Šviežių morkų salotos su česnakais su aliejaus padažu (augalinis)  

Kopūstų – agurkų salotos su salotų padažu (augalinis) 

Stalo vanduo su braškėmis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Pieniška miežinių kruopų sriuba (tausojantis) 

Virtinukai 

Grietinė (30% rieb.) 

Šviežių morkų salotos su česnakais su aliejaus padažu (augalinis) 

Kopūstų – agurkų salotos su salotų padažu (augalinis) 

Stalo vanduo su braškėmis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Kepti orkaitėje varškėčiai (9% rieb.) (tausojantis) 

Grietinė (30% rieb.) 

Uogienė 

Kakava su pienu 

 

 

 



 

UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS II SAVAITĖ 

ANTRADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Tiršta perlinių kruopų sriuba su bulvėmis, morkomis, brokoliu (augalinis) (tausojantis) 

Keptas orkaitėje kalakutienos maltinukas su varške ir cukinija (tausojantis) 

Grikių košė su sviestu (82 % rieb.) (tausojantis)   

Ridikų salotos su obuoliais ir morkomis su aliejaus padažu (augalinis) 

Pilno grūdo ruginė duona 

Stalo vanduo su citrina 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Tiršta perlinių kruopų sriuba su bulvėmis, morkomis, brokoliu (augalinis) (tausojantis) 

Bulvių plokštainis (tausojantis) 

Grietinė (30% rieb.) 

Ridikų salotos su obuoliais ir morkomis su aliejaus padažu (augalinis) 

Pilno grūdo ruginė duona 

Stalo vanduo su citrina 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Varškės – ryžių apkepas (tausojantis) 

Grietinė (30% rieb.) 

Trintos uogos 

Nesaldinta čiobrelių arbata  

Sezoniniai vaisiai 

 

 



UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS II SAVAITĖ 

TREČIADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

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

Konvekcinėje krosnelėje keptos su garais vištienos blauzdelės (tausojantis) 

Virtų burokėlių salotos su apelsinų sultimis (augalinis) 

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

Grietinė (30% rieb.) 

Stalo vanduo  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

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

Skryliai (tausojantis) 

Virtų burokėlių salotos su apelsinų sultimis (augalinis) 

Grietinė (30% rieb.) 

Stalo vanduo  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Virti kietagrūdžių kviečių makaronai su malta kiauliena (tausojantis) 

EKO sūrio lazdelė „MIAU“  (40% rieb.) 

Nesaldinta ramunelių arbata 

Sezoniniai vaisiai 

 

 

 



UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS II SAVAITĖ 

KETVIRTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Burokėlių sriuba (augalinis) (tausojantis) 

Keptas orkaitėje žuvies (jūros lydeka) paplotėlis (tausojantis)  

Morkų, svogūnų ir česnakų padažas su ciberžole (augalinis) 

Bulvių košė su sviestu (82% rieb.) 

Pekino kopūstų, obuolių ir agurkų salotos su alyvuogių aliejumi (augalinis) 

Stalo vanduo su apelsinais 

Sezoniniai vaisiai 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Burokėlių sriuba (augalinis) (tausojantis) 

Cepelinai su varške (tausojantis)  

Grietinė (30% rieb.) 

Pekino kopūstų, obuolių ir agurkų salotos su alyvuogių aliejumi (augalinis) 

Stalo vanduo su apelsinais 

Sezoniniai vaisiai 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Mieliniai blynai 

Trintos uogos 

Grietine (30 % rieb.) 

Nesaldinta erškėtrožių vaisių arbata 

 



 

UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS II SAVAITĖ 

PENKTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Trinta žirnių sriuba su bulvėmis ir morkomis (augalinis) (tausojantis) 

Varškės (9% rieb.) ir bananų apkepas su ciberžole ir cinamonu (tausojantis)  

Nesaldintas jogurtas (2,5% rieb.) 

Braškių uogienė 

Sezoniniai vaisiai 

Stalo vanduo su vaisiais 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Trinta žirnių sriuba su bulvėmis ir morkomis (augalinis) (tausojantis) 

Ryžių troškinys su daržovėmis (tausojantis)  

Nesaldintas jogurtas (2,5% rieb.) 

Sezoniniai vaisiai 

Stalo vanduo su vaisiais 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Kepti orkaitėje virtų bulvių kotletai su kalakutienos mėsos įdaru (tausojantis) 

Kefyras (2,5% rieb.) 

Grietine (30 % rieb.) 

 

 

 


