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1 SAVAITĖ 
 

 

Pirmadienis 

 

Pusryčiai: Keptas kiaušinis su žaliaisiais žirneliais ir grietine. Duona su sviestu. Arbata su pienu. 

Priešpiečiai: Sluoksniuotos tešlos bandelė. Jogurtas. 

Pietūs: Mėsiška agurkinė sriuba su grietine. Batonas. Jautienos-kiaulienos maltinis su sviesto ir 

grietinės padažu bulvių koše šviežiais pomidorais. Apelsinų sulčių gėrimas. 

Vakarienė: Virta sardelė su burokėlių salotomis. Duona su sviestu. Arbata. 
 

 

Antradienis 

 

Pusryčiai: Manų košė su cukrumi ir cinamonu. Pik Nik sūrio lazdelė. Arbata  su pienu. 

Priešpiečiai: Vynuogės arba kitas vaisius. 

Pietūs: Mėsiška pupelių sriuba su grietine. Duona. Virtų bulvių cepelinai su mėsa ir sviesto su grietine 

padažu .Obuolių sulčių-kmynų gėrimas. 

Vakarienė: Žuvies pirštelis su morkų  salotomis su majonezu. Duona su sviestu. Arbata. 
 

 

Trečiadienis 

 

Pusryčiai: Kvietinių kruopų košė su sviestu. Meduolis. Ekologiškas pienas. 

Priešpiečiai: Karštas sumuštinis su fermentiniu sūriu. Arbata. 

Pietūs: Mėsiška tomatinė ryžiu sriuba. Duona. Šnicelis su sviesto ir grietinės padažu, bulvių koše, 

kopūstų salotomis su aliejumi. Slyvų kompotas. 

Vakarienė: Manų ir varškės apkepas su razinomis ir sviesto su grietine padažu. Apelsinas. Arbata. 
 

 

Ketvirtadienis 

 

Pusryčiai: Perlinių kruopų košė su sviestu ir spirgučiais. Javinukai. Ramunėlių arbata 

Priešpiečiai:  Desertinė varškutė.  

Pietūs: Mėsiška avižinių dribsnių sriuba su grietine. Duona. Troškintas paukštienos pirštelis su sviesto 

ir grietinės padažu makaronų koše ir burokėlių salotomis su aliejumi. Juodųjų serbentų uogienės 

gėrimas. 

Vakarienė: Daržovių troškinys su virta dešra ir sviestu. Arbata. Kriaušė. 
 

 

Penktadienis 

 

Pusryčiai: Grikių košė su sviestu. Sausainiai. Ekologiškas pienas. 

Priešpiečiai: Batonas su sviestu ir virta  dešra. Kmynų arbata. 

Pietūs: Mėsiška kopūstų sriuba su grietine. Duona. Jautienos-kiaulienos guliašas su bulvių koše ir 

šviežiais agurkais. Braškių uogienės gėrimas su citrina. 

Vakarienė: Lietiniai blynai su varškės įdaru ir sviesto su grietine padažu. Obuolys. Arbata. 



2 SAVAITĖ 

 

 

Pirmadienis 

 

Pusryčiai: Virta pieniška dešrelė su pomidorų padažu. Duona su sviestu. Balinta arbata. 

Priešpiečiai: Keksiukas. Ekologiškas pienas.  

Pietūs: Mėsiška makaronų sriuba su grietine. Duona. Balandėliai su raudonuoju padažu ir bulvių koše. 

Trintų spanguolių gėrimas su citrina. 

Vakarienė: Miltiniai blynai su braškių uogiene. Apelsinas. Arbata. 

 

 

Antradienis 

 

Pusryčiai: Omletas su  agurkais. Duona su sviestu. Arbata  su pienu. 

Priešpiečiai: Bananas. 

Pietūs: Mėsiška žirnių sriuba su grietine. Duona. 

Natūralus mėsos kukulis su  padažu bulvių koše ir morkų salotomis su majonezu.  Aviečių sirupo 

gėrimas.  

Vakarienė: Virti varškėčiai su sviesto ir grietinės padažu. Ramunėlių arbata. 

 

 

Trečiadienis 

 

Pusryčiai: Penkių grūdų dribsnių košė su sviestu ir bananais. Obuolys. Arbata. 

Priešpiečiai: Sumuštinis su virta dešra ir šviežiu pomidoru. Kmynų arbata. 

Pietūs: Mėsiška rūgštynių sriuba su grietine. Duona. Jautienos-kiaulienos kotletas su sviesto ir 

grietinės padažu, grikių koše, Pekino kopūstų salotomis su aliejumi. Persikų sulčių gėrimas. 

Vakarienė: Tarkuotų bulvių plokštainis su spirgučių padažu. Traškučiai. Ekologiškas pienas. 

 

 

Ketvirtadienis 

 

Pusryčiai: Saldi ryžių košė su sviestu ir razinomis. Batonas su sviestu ir varškės sūriu. Arbata su 

pienu. 

Priešpiečiai: Desertinė varškutė. 

Pietūs: Perlinių kruopų sriuba su grietine. Duona. Kepta troškinta paukštiena su sviesto ir grietinės 

padažu, bulvių koše burokėlių salotomis su aliejumi. Šviežių obuolių ir džiovintų vaisių kompotas. 

Vakarienė: Kepti varškėčiai su sviesto ir grietinės padažu. Arbata. Kriaušė. 

 

 

Penktadienis 

 

Pusryčiai: Miltiniai skryliukai su sviesto ir grietinės padažu. Bandelė. Arbata  su pienu. 

Priešpiečiai:  Varškės sūrelis. Žalia  arbata. 

Pietūs: Mėsiška burokėlių sriuba su grietine. Duona. Mėsos suktinukai su sūriu,  sviesto su grietine 

padažu, bulvių koše ir kopūstų salotomis su aliejumi. Įvairių vaisių sulčių gėrimas. 

Vakarienė: Apkepta troškinta  žuvies file su morkų padažu ir žirnelių salotomis su majonezu. Duona 

su sviestu. Kmynų arbata. 



3 SAVAITĖ 

 

 

Pirmadienis 

 

Pusryčiai: Manų kruopų košė su sviestu ir cinamonu. Keksas. Ekologiškas pienas. 

Priešpiečiai: Varškės sūrelis. Kmynų arbata. 

Pietūs: Burokėlių sriuba su grietine. Duona. Jautienos befstrogenas su grietinės padažu ir bulvių koše, 

šviežias  agurkas. Konservuotų persikų kompotas. 

Vakarienė:  Mielinė bandelė su dešrele. Arbata. 

 

 

Antradienis 

 

Pusryčiai: Ryžių kruopų košė su vaniliniu padažu. Duona su sviestu ir virta dešra. Balinta arbata. 

Priešpiečiai: Bananas. Kmynų arbata. 

Pietūs: Žirnių ir perlinių kruopų sriuba su grietine. Duona. Troškintas mėsos maltinis su grietinės 

padažu, bulvių koše ir  burokėlių salotomis su aliejumi. Obuolių ir razinų gėrimas.  

Vakarienė: Abriedukai su mėsos ir grietinės padažu. Pik Nik sūrio lazdelė. Arbata. 

 

 

Trečiadienis 

 

Pusryčiai: Miežinių kruopų košė su sviestu. Batonas su sviestu  ir fermentiniu sūriu. Arbata. 

Priešpiečiai: Desertinė varškutė. Ramunėlių arbata. 

Pietūs: Bulvienė su žirneliais ir grietine. Duona. Virtas kukulis su makaronų koše ir kopūstų salotomis 

su aliejumi. Apelsinų sulčių gėrimas. 

Vakarienė: Tarkuotų bulvių plokštainis  su varškės dažiniu. Bandelė. Ekologiškas pienas. 

 

 

Ketvirtadienis 

 

Pusryčiai:  Virtas kiaušinis su žirneliais ir majonezu. Duona su sviestu ir virta dešra. Kmynų arbata.  

Priešpiečiai: Varškės sūrelis. Arbata. 

Pietūs: Rūgštynių sriuba su perlinėmis kruopomis ir grietine. Duona. Troškintas paukštienos pirštelis 

su padažu, bulvių koše ir Pekino kopūstų ir morkų salotomis su aliejumi. Vyšnių uogienės gėrimas. 

Vakarienė: Virti varškėčiai su sviesto ir grietinės padažu. Meduolis. Arbata. 

 

 

Penktadienis 

 

Pusryčiai: Makaronai su mėsos padažu. Bandelė. Kmynų arbata. 

Priešpiečiai: Jogurtas. Javinukai. 

Pietūs: Raugintų kopūstų sriuba su grietine. Duona. Ryžių plovas su mėsa ir marinuotais agurkais. 

Obuolių sulčių ir medaus gėrimas. 

Vakarienė: Žuvų apkepas su morkų padažu ir burokėlių salotomis su aliejumi. Duona. Arbata. 

 

 

 



4 SAVAITĖ 

 

 

Pirmadienis 

 

Pusryčiai: Miežinių kruopų košė su sviestu. Duona su sviestu ir virta dešra. Mėtų arbata. 

Priešpiečiai: Bandelė su marmeladu. Jogurtas. 

Pietūs: Žirnių sriuba su kvietinėmis kruopomis ir grietine. Duona. Natūralus kukulis su grikių  koše, 

troškinti kopūstai ir morkos su aliejumi. Įvairių vaisių sulčių gėrimas. 

Vakarienė: Bulviniai švilpikai su grietinės padažu. Pik Nik sūrio lazdelė. Arbata. 

 

 

Antradienis 

 

Pusryčiai: Penkių grūdų dribsnių košė su vyšnių uogiene. Batonas su sviestu ir varškės sūriu. Arbata. 

Priešpiečiai:  Keksas. Ekologiškas pienas. 

Pietūs: Pupelių ir miežinių kruopų sriuba su grietine. Duona. Kotletas su bulvių koše ir burokėlių 

salotomis su aliejumi. Džiovintų vaisių kompotas. 

Vakarienė: Skryliukai su varške ir sviesto su grietine padažu. Obuolys. Kmynų arbata. 

 

 

Trečiadienis 

 

Pusryčiai: Grikių košė su mėsos padažu. Varškės desertas Kar-kar. Arbata. 

Priešpiečiai: Batonas su pikantiškomis salotomis. Žalia arbata. 

Pietūs: Agurkinė sriuba su grietine. Duona. Mėsos  apkepas su padažu, bulvių koše, morkų ir žirnelių 

salotomis su aliejumi. Vynuogių sulčių gėrimas. 

Vakarienė: Virta pieniška dešrelė su troškintais kopūstais. Duona su sviestu. Ramunėlių arbata. 

 

 

Ketvirtadienis 

 

Pusryčiai: Omletas su dešrelėmis. Batonas su sviestu. Arbata. 

Priešpiečiai: Desertinė varškutė.  

Pietūs: Bulvienė su grietine. Duona. Troškinta paukštienos krūtinėlė su morkų padažu ir makaronų 

koše, Pekino kopūstų ir agurkų salotos su aliejumi. Džiovintų vaisių kompotas. 

Vakarienė: Bulvių košė su sviestu. Kefyras. Traškučiai. 

 

 

Penktadienis 

 

Pusryčiai: Ryžių  košė su aviečių uogiene. Naminiai sausainiai. Ekologiškas pienas. 

Priešpiečiai: Vanilinis varškės sūrelis. Ramunėlių arbata. 

Pietūs: Lietuviški barščiai su grietine. Duona. Mėsos guliašas su bulvių koše ir šviežiais agurkais. 

Obuolių sulčių ir kmynų gėrimas. 

Vakarienė: Kepti varškėčiai su jogurto padažu. Obuolys. Arbata. 


