
PIRMA SAVAITĖ  

  

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

PUSRYČIAI: 

Grikių košė, 

baltas padažas, 

kakava, jogurtas; 

PUSRYČIAI: 

Karšti 

sumuštiniai, 

arbata, bananai; 

PUSRYČIAI: 

Perlinių kruopų 

košė, dešros 

spirgučių padažas, 

kmynų arbata, 

sūrio lazdelė; 

PUSRYČIAI: 

Varškės skryliai, 

saldus grietinės 

padažas, arbata; 

PUSRYČIAI: 

Virti makaronai su 

mėsos spirgučių 

padažu, kefyras; 

PRIEŠPIEČIAI: 

Avižiniai 

sausainiai; 

PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai; 
PRIEŠPIEČIAI: 

Avižiniai 

sausainiai; 

PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai 
PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai; 

PIETŪS: 

Šviežių kopūstų 

sriuba, duona, 

maltas bifšteksas; 

virtos bulvės, 

šviežių kopūstų 

salotos su 

aliejumi; 

PIETŪS: 

Bulvienė su 

perlinėmis 

kruopomis, duona, 

žuvies šnicelis, 

virti ryžiai, 

burokėlių salotos 

su aliejumi;  

PIETŪS: 

Makaronai 

paukštienos 

buljone, duona, 

vištienos maltiniai 

su majonezu, 

bulvių košė, 

pomidorų salotos 

su aliejumi; 

PIETŪS: 

Burokėlių sriuba, 

duona, bulvių 

plokštainis su 

kiauliena, baltas 

padažas;  

PIETŪS: 

Žirnių ir perlinių 

kruopų sriuba, 

duona, kiaulienos 

guliašas, virtos 

bulvės, švieži 

agurkai; 

VAKARIENĖ: 

Lietiniai blynai su 

uogiene, pienas 

VAKARIENĖ: 

Daržovių 

troškinys su mėsa, 

duona su sviestu, 

kmynų arbata 

VAKARIENĖ: 

Pieniška leistinukų 

sriuba, batonas su 

sviestu, 

fermentiniu sūriu  

VAKARIENĖ: 

Virta pieniška dešrelė 

su pomidorų padažu, 

duona, kakava 

VAKARIENĖ: 

Manų košė, 

uogienė, batonas 

su sviestu, kakava 



ANTRA SAVAITĖ 

 

  

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

PUSRYČIAI: 

Omletas su sūriu, 

naminiai 

džiuvėsiai, kmynų 

arbata;  

PUSRYČIAI: 

Troškinti 

makaronai su 

varške, baltas 

saldus padažas, 

kakava; 

PUSRYČIAI: 

Virtas kiaušinis su 

majonezu, duona 

su sviestu, arbata; 

PUSRYČIAI: 

Varkšės kukulaičiai, 

saldus grietinės 

padažas, arbata; 

PUSRYČIAI: 

Grikių košė, baltas 

padažas, kakava, 

batonas su sviestu, 

fermentiniu sūriu 

PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai; 
PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai;  
PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai; 
PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai; 
PRIEŠPIEČIAI: 

Avižiniai 

sausainiai; 

PIETŪS: 

Makaronų sriuba 

su grietine, duona, 

kiaulienos 

šnicelis, virtos 

bulvės, kopūstų ir 

pomidorų 

garnyras su 

aliejumi; 

PIETŪS: 

Burokėlių sriuba, 

duona, plovas su 

kiauliena, agurkų 

salotos su 

aliejumi; 

PIETŪS: 

Ryžiai paukštienos 

buljone, duona, 

vištienos troškinys, 

virtos bulvės, 

pomidorų salotos 

su aliejumi; 

PIETŪS: 

Šviežių kopūstų 

sriuba, duona, 

koldūnai su mėsa, 

baltas padažas; 

PIETŪS: 

Daržovių sriuba 

paukštienos 

buljone, duona, 

vištienos maltinis 

su grietinėle, 

bulvių košė, 

kopūstų ir morkų 

salotos su aliejumi 

VAKARIENĖ: 

Pieniška naminių 

kukuliukų sriuba, 

vaniliniai 

riestainiai 

VAKARIENĖ: 

Lietiniai su 

dešrelėmis, arbata 

VAKARIENĖ: 

Virti makaronai su 

mėsos spirgučių 

padažu, kmynų 

arbata, jomarko 

riestainiai 

VAKARIENĖ: 

Troškintos bulvės su 

mėsos spirgučių 

padažu, kmynų 

arbata 

VAKARIENĖ: 

Duona su sviestu, 

virta dešra, 

bananai, kmynų 

arbata 



TREČIA SAVAITĖ 

 

  

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

PUSRYČIAI: 

Avižinių dribsnių 

košė, batonas su 

sviestu, kmynų 

arbata, pusrytinės 

lazdelės; 

PUSRYČIAI: 

Varškės skryliai, 

saldus grietinės 

padažas, arbata; 

PUSRYČIAI: 

Karšti sumuštiniai, 

arbata; 

PUSRYČIAI: 

Miežinių kruopų 

košė, dešros 

spirgučių padažas, 

arbata; 

PUSRYČIAI: 

Varškės 

kukulaičiai, baltas 

saldus padažas, 

kmynų arbata; 

PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai;  
PRIEŠPIEČIAI: 

Jogurtas; 
PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai; 
PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai; 
PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai; 

PIETŪS: 

Žirnių ir perlinių 

kruopų sriuba, 

duona, mėsos ir 

ryžių kukuliai, 

bulvių košė, 

agurkų ir 

pomidorų salotos 

su aliejumi; 

PIETŪS: 

Bulvienė su 

perlinėmis 

kruopomis, duona, 

netikras zuikis, 

virtos bulvės, 

burokėlių ir 

konservuotų 

žirnelių salotos su 

majonezu; 

PIETŪS: 

Barščiai su 

kopūstais, duona, 

natūralūs 

kiaulienos 

maltinukai, virti 

makaronai, 

kopūstų ir 

pomidorų salotos 

su aliejumi; 

PIETŪS: 

Bulvienė su žirniais, 

duona, žuvies 

šnicelis, virtos  

bulvės, kopūstų ir 

morkų salotos su 

aoiejumi; 

PIETŪS: 

Makaronai 

paukštienos 

buljone, duona, 

bulvių plokštainis 

su vištiena, baltas 

padažas; 

VAKARIENĖ: 

Pieniška 

makaronų sriuba, 

duona su sviestu, 

virta pieniška 

dešra 

VAKARIENĖ: 

Manų košė su 

cukrumi, 

cinamonu, kakava 

VAKARIENĖ: 

Lietiniai blynai su 

uogiene, kakava 

VAKARIENĖ: 

Batonas su sviestu, 

fermentiniu sūriu, 

jomarko riestainiai, 

kmynų arbata 

VAKARIENĖ: 

Daržovių troškinys 

siu mėsa, duona su 

sviestu, pieniška 

dešra, arbata 



KETVIRTA SAVAITĖ 

 

 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

PUSRYČIAI: 

Sausi pusryčiai su 

pienu, sūrio 

lazdelė; 

PUSRYČIAI: 

Miežinių kruopų 

košė, dešros 

spirgučių 

padažas, kmynų 

arbata, naminiai 

džiuvėsiai; 

PUSRYČIAI: 

Virta pieniška 

dešrelė su 

pomidorų padažu, 

duona, kmynų 

arbata; 

PUSRYČIAI: 

Perlinių kruopų košė, 

mėsos spirgučių 

padažas, arbata; 

PUSRYČIAI: 

Manų košė, 

uogienė, batonas 

su sviestu, kakava; 

PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai;  
PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai;  
PRIEŠPIEČIAI: 

Vaisiai; 
PRIEŠPIEČIAI: 

Avižiniai sausainiai; 
PRIEŠPIEČIAI: 

Jogurtas;  

PIETŪS: 

Šviežių kopūstų 

sriuba, duona, 

plovas su 

kiauliena, švieži 

pomidorai; 

 

PIETŪS: 

Burokėlių sriuba, 

duona, natūralūs 

kiaulienos 

maltinukai, bulvių 

košė, šviežių 

kopūstų ir agurkų 

salotos su 

aliejumi; 

PIETŪS: 

Daržovių sriuba 

paukštienos 

buljone, duona, 

vištienos troškinys, 

virtos bulvės, 

švieži agurkai; 

PIETŪS: 

Makaronų sriuba su 

grietine, duona, 

virtinukai su varške, 

baltas padažas; 

PIETŪS: 

Bulvienė su 

perlinėmis 

kruopomis, duona, 

kiaulienos šnicelis, 

virtos bulvės, 

raugintų kopūstų 

salotos au 

aliejumi; 

VAKARIENĖ: 

Lietiniai su 

dešrelėmis, 

kakava 

VAKARIENĖ: 

Pieniška 

makaronų sriuba, 

duona su sviestu, 

virta, pieniška 

dešra 

VAKARIENĖ: 

Troškinti 

makaronai su 

varške, baltas 

saldus padažas, 

arbata, bananai 

VAKARIENĖ: 

Bulvių košė, baltas 

padažas, kefyras 

VAKARIENĖ: 

Duona su sviestu, 

virta, pieniška 

dešra, bandelė, 

kmynų arbata 


