
VALGIARAŠTIS III SAVAITĖ 

PIRMADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Daržovių (šaldytų daržovių mišinys, kopūstai, bulvės, morkos, svogūnai) sriuba (augalinis) 

Keptas jautienos maltinukas (tausojantis) 

Virti grikiai  

Trintų morkų padažas 

Virtų burokėlių ir porų salotos skanintos citrinų ir alyvuogių aliejaus užpilu 

Rauginti kopūstai skaninti alyvuogių aliejumi ir spanguolėmis 

Stalo vanduo su juodųjų serbentų uogomis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Daržovių (šaldytų daržovių mišinys, kopūstai, bulvės, morkos, svogūnai) sriuba (augalinis) 

Varškėčiai 

Grietinė (30% rieb.) 

Uogienė 

Stalo vanduo su juodųjų serbentų uogomis 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Apkepti virtų bulvių paplotėliai su sūrio įdaru (tausojanti), grietinė (30% rieb.) 

Šviežių traškių daržovių rinkinukas  (3 rūšys)* 

Raugintos pasūkos (0,7% rieb.) 

 

* Šviežių daržovių rinkinuke daržovės gali būti keičiamos atsižvelgiant į sezoniškumą 

 

 

 



VALGIARAŠTIS III SAVAITĖ 

ANTRADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Burokėlių sriuba su bulvėmis (augalinis)* 

Keptas natūralus vištienos filė kepsnelis (tausojantis) 

Pekininių kopūstų ir paprikos salotos su saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu 

Konservuoti žalieji žirneliai 

Bulvių košė su sviestu (82% rieb.) 

Pilno grūdo ruginė duona 

Stalo vanduo su apelsinais 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Burokėlių sriuba su bulvėmis (augalinis)* 

Daržovių ragu (tausojantis) 

Pekininių kopūstų ir paprikos salotos su saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu 

Konservuoti žalieji žirneliai 

Pilno grūdo ruginė duona 

Stalo vanduo su apelsinais 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

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

Šviežių traškių daržovių rinkinukas  (3 rūšys)* 

Nesaldinta juodoji arbata  

 

* Šviežių daržovių rinkinuke daržovės gali būti keičiamos atsižvelgiant į sezoniškumą 

* Burokėlių sriuba 05-06 mėn. gali būti keičiama į šaltibarščius su bulvėmis 

 

 



VALGIARAŠTIS III SAVAITĖ 

TREČIADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Šviežių kopūstų sriuba su bulvėmis ir pomidorais (augalinis) 

Troškinta kalakutiena su daržovėmis (morkos, svogūnai, žalieji žirneliai)  ir grietinėle (10% 

rieb.) (tausojantis) 

Šviežių morkų ir kepintų sezamo sėklų salotos skanintos citrininių ir 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 

Šviežių kopūstų sriuba su bulvėmis ir pomidorais (augalinis) 

Bulvių plokštainis (tausojantis) 

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

Grietinė (30% rieb.) 

Stalo vanduo su spanguolių uogomis 

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 arbata su pienu (2,5% rieb.) 

 

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

 



VALGIARAŠTIS III SAVAITĖ 

KETVIRTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Agurkinė sriuba su perlinėmis kruopomis (augalinis) 

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

Šviežių traškių daržovių rinkinukas  (3 rūšys)* 

Grietinė (30% rieb.) 

Uogienė 

Nesaldintas kmynų gėrimas su citrina 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Agurkinė sriuba su perlinėmis kruopomis (augalinis) 

Cepelinai su varške arba mėsa (9% rieb.)  (tausojantis) 

Šviežių traškių daržovių rinkinukas  (3 rūšys)* 

Grietinė (30% rieb.) 

Nesaldintas kmynų gėrimas su citrina 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Kepti sklindžiai su obuoliais ir sėlenomis, trintos uogos 

Vaisius 

Grietine (30% rieb.) 

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

 

* Šviežių daržovių rinkinuke daržovės gali būti keičiamos atsižvelgiant į sezoniškumą 

 

 



VALGIARAŠTIS III SAVAITĖ 

PENKTADIENIS 

 

I KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Žirnių sriuba su bulvėmis (augalinis) 

Keptas jūros lydekos ir morkų maltinukas su sezamo sėklų plutele (tausojantis) 

Virtų burokėlių ir raugintų agurkų salotos su saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu* 

Šviežių kopūstų salotos su citrinų ir alyvuogių aliejaus užpilu 

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

Stalo vanduo su citrina 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

II KOMPLEKSINIAI PIETŪS       KAINA 2,20 Eur 

Žirnių sriuba su bulvėmis (augalinis) 

Ryžių troškinys su daržovėmis (tausojantis) 

Virtų burokėlių ir raugintų agurkų salotos su saldžiarūgščiu alyvuogių aliejaus užpilu* 

Šviežių kopūstų salotos su citrinų ir alyvuogių aliejaus užpilu 

Stalo vanduo su citrina 

Pilno grūdo ruginė duona 

 

 

PAVAKARIAI         KAINA 1,20 Eur 

Bandelė su cinamonu (leidžiama vaikų maitinime) 

Pienas (2,5 % rieb.) 

Vaisius   

 

*Burokėlių salotos su raugintais agurkais sezono metu keičiami į burokėlių salotas su šviežiais 

agurkais 

 

 


