
VALGIARAŠTIS II SAVAITĖ 

PIRMADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis (augalinis)* 

Keptas natūralus vištienos kumpelių kepsnelis (tausojantis) 

Bulvių košė su sviestu (82% rieb.) 

Šviežių morkų salotos su kepintomis saulėgrąžomis ir saldžiarūgščiu aliejaus užpilu  

Stalo vanduo su apelsinais 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis (augalinis)* 

Varškės apkepas 

Grietinė (30% rieb.) 

Uogienė 

Stalo vanduo su apelsinais 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

1. Tiršta kukurūzų kruopų košė skaninta sviestu (82% rieb.) (tausojantis) 

2. Karštas sumuštinis (virta dešra, fermentinis sūris (45 % rieb.), pomidorai, batonas su 

sėlenomis) 

Nesaldinta juodoji arbata 

 

*Raugintų kopūstų sriuba ne sezono metu keičiama į šviežių kopūstų sriuba 

 

 

 

 



 

VALGIARAŠTIS II SAVAITĖ 

ANTRADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Pievagrybių sriuba su bulvėmis (augalinis) 

Varškės sklindžiai, uogienė 

Šviežių traškių daržovių rinkinukas   

Grietinė (30% rieb.) 

Pilno grūdo ruginė duona 

Stalo vanduo su juodųjų serbentų uogomis 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Pievagrybių sriuba su bulvėmis (augalinis) 

Bulviniai blynai 

Šviežių traškių daržovių rinkinukas  (3 rūšys)* 

Grietinė (30% rieb.) 

Pilno grūdo ruginė duona 

Stalo vanduo su juodųjų serbentų uogomis 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Virti kietagrūdžiai makaronai su ciberžole ir fermentiniu sūriu (45% rieb.) (tausojantis) 

Švieži agurkėliai * 

Vaisius 

Nesaldinta arbata su pienu (2,5 % rieb.) 

 

* Šviežių daržovių rinkinuke daržovės gali būti keičiamos atsižvelgiant į sezoniškumą 

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

 



VALGIARAŠTIS II SAVAITĖ 

TREČIADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Ankštinių daržovių (baltosios pupelės, žirniai) sriuba (augalinis) 

Troškinta vištiena su brokoliais ir morkomis grietinėlės padaže (tausojantis) 

Virtų burokėlių skiltelės skanintos alyvuogių aliejaus ir citrinų užpilu 

Šviežių kopūstų ir pomidorų salotos su jogurtiniu padažu 

Virti grikiai skaninti alyvuogių aliejumi 

Geriamas vanduo  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Ankštinių daržovių (baltosios pupelės, žirniai) sriuba (augalinis) 

Balandėliai su daržovėmis (tausojantis) 

Virtų burokėlių skiltelės skanintos alyvuogių aliejaus ir citrinų užpilu 

Šviežių kopūstų ir pomidorų salotos su jogurtiniu padažu 

Geriamas vanduo  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Pilno grūdo bandelė (duonelė) su vištienos paplotėliu (tausojantis), traškiomis daržovėmis ir 

fermentiniu sūriu (45% rieb.) 

Vaisius 

Nesaldinta juodoji arbata 

 

 

 

 



VALGIARAŠTIS II SAVAITĖ 

KETVIRTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Raudonųjų lęšių sriuba su morkomis (augalinis) 

Keptas kiaulienos maltinukas (tausojantis) 

Šviežių morkų ir žiedinių kopūstų salotos su saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu 

Švieži agurkėliai* 

Birūs nešlifuoti ilgagrūdžiai ryžiai skaninti alyvuogių aliejumi 

Stalo vanduo su spanguolių uogomis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Raudonųjų lęšių sriuba su morkomis (augalinis) 

Grikių blynai 

Grietinė (30 % rieb.) 

Šviežių morkų ir žiedinių kopūstų salotos su saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu 

Švieži agurkėliai* 

Stalo vanduo su spanguolių uogomis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Mieliniai (su pilno grūdo miltais) blyneliai su obuoliais 

Uogienė 

Grietine (30 % rieb.) 

Nesaldinta arbata su pienu (2,5 % rieb.) 

 

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

 



VALGIARAŠTIS II SAVAITĖ 

PENKTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Daržovių (bulvės, morkos, žalieji žirneliai) sriuba su žiediniais kopūstais (augalinis) 

Keptas tilapijos filė kepsnys su kiaušinio plutele (tausojantis) 

Pekininių kopūstų ir šviežių agurkų salotos su saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu 

Bulvių košė su sviestu (82% rieb.) 

Stalo vanduo su citrina 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Daržovių (bulvės, morkos, žalieji žirneliai) sriuba su žiediniais kopūstais (augalinis) 

Makaronai su sūriu 

Pekininių kopūstų ir šviežių agurkų salotos su saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu 

Stalo vanduo su citrina 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Bandelė su varške (leidžiama vaikų maitinime) 

Jogurtas (3,2% rieb.) 

Šviežių traškių daržovių rinkinukas (3 rūšys)* 

 

 

* Šviežių daržovių rinkinuke daržovės gali būti keičiamos atsižvelgiant į sezoniškumą 

 


