
UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS III SAVAITĖ 

PIRMADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Raugintų kopūstų sriuba (augalinis) (tausojantis) 

Kialienos troškinys su ryžiais (tausojantis) 

Šviežių kopūstų, cukinijų ir morkų salotos su saulėgrąžų sėklomis ir alyvogių aliejumi  

Rauginti agurkai/marinuoti agurkėliai 

Sezoniniai vaisiai 

Stalo vanduo  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Raugintų kopūstų sriuba (augalinis) (tausojantis) 

Varškės apkepas  

Grietinė (30% rieb.) 

Uogienė 

Sezoniniai vaisiai 

Stalo vanduo  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Sklindžiai su obuoliais ir bananais  

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

Trintos uogos 

Pienas (2,5% rieb.) 

 

 

 



UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS III SAVAITĖ 

ANTRADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Pupelių sriuba su bulvėmis, morkomis ir cukinija (augalinis) (tausojantis) 

Keptas su garais jautienos maltinukas (tausojantis) 

Virti kietagrūdžių kviečių makaronai (tausojantis) 

Burokėlių salotos (augalinis) 

Sezoniniai vaisiai 

Pilno grūdo ruginė duona 

Stalo vanduo su švž. vaisiais  

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Pupelių sriuba su bulvėmis, morkomis ir cukinija (augalinis) (tausojantis) 

Virti kietagrūdžių kviečių makaronai su sūriu (tausojantis) 

Burokėlių salotos (augalinis) 

Sezoniniai vaisiai 

Pilno grūdo ruginė duona 

Stalo vanduo su švž. vaisiais 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Bulvių plokštainis su varške (9% rieb.)  

Sviesto-grietinės padažas  (30% rieb.) 

Bandelė su cinamonu 

Nesaldinta erškėtrožių vaisių arbata  

 

 

 



 

UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS III SAVAITĖ 

TREČIADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Pomidorinė sriuba su ryžiais (augalinis) (tausojantis) 

Keptas vištienos filė šašlykas su pomidorų padažu (tausojantis) 

Kukurūzų kruopų košė su sviestu (30% rieb.) (tausojantis) 

Morkų salotos su česnakais su aliejaus padažu (augalinis) 

Grietinė (30% rieb.) 

Stalo vanduo  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Pomidorinė sriuba su ryžiais (augalinis) (tausojantis) 

Balandėliai su daržovėmis (tausojantis) 

Morkų salotos su česnakais su aliejaus padažu (augalinis) 

Grietinė (30% rieb.) 

Stalo vanduo  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Viso grūdo makaronai su daržovių padažu 

Sezoniniai vaisiai 

Nesaldinta ramunėlių arbata 

 

 

 



UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS III SAVAITĖ 

KETVIRTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Pieniška daržovių sriuba (tausojantis) 

Kepti su garais vištienos kukuliai su sezamo sėklomis (tausojantis) 

Biri perlinių kruopų košė su sviestu (82% rieb.) (tausojantis) 

Daržovių salotos (be paprikų) (augalinis) 

Stalo vanduo su braškėmis  

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

Pieniška daržovių sriuba (tausojantis) 

Mieliniai blynai 

Uogienė 

Grietinė (30% rieb.) 

Daržovių salotos (be paprikų) (augalinis) 

Stalo vanduo su braškėmis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Varškės apkepas u soros kruopomis (tausojantis) 

Trinti bananai su trintomis braškėmis 

Grietine (30% rieb.) 

Sezoniniai vaisiai 

Nesaldinta arbata  

 

 



 

UAB „ALZENA“ 

VALGIARAŠTIS III SAVAITĖ 

PENKTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

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

Keptas maltos žuvies kotletas (jūros lydeka) (tausojantis)  

Virta bulvių ir brokolių košė (tausojantis) 

Salotos su pomidorais (augalinis) 

Sezoniniai vaisiai 

Stalo vanduo su apelsinais 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,30 Eur 

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

Daržovių blynai (tausojantis) 

Salotos su pomidorais (augalinis) 

Grietinė (30% rieb.) 

Stalo vanduo su apelsinais 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Daržovių troškinys su dešrelėmis (tausojantis) 

Sviežių agurkų lazdelės 

Pilno grūdo ruginė duona 

Nesaldinta juodoji arbata  

 

 


