
2020 m. kovo 2 d. meniu 

PIRMADIENIS 

Pusryčiai  

Miežinių kruopų košė su sviestu (tausojantis) 

Grūdėta varškė 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

Pietūs 

 

Tiršta agurkinė sriuba su bulvėmis, perlinėmis kruopomis ir morkomis (augalinis) 

(tausojantis) 

Žuvies kukulis (maltinis) (tausojantis) 

Bulvių ir morkų košė (tausojantis) 

Burokėlių salotos su aliejumi (augalinis) 

Vanduo su citrina 

 

Pavakariai 

 

Viso grūdo makaronai su daržovių padažu ir kietuoju sūriu (tausojantis) 

Plėšomos sūrio lazdelės PIK-NIK 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

  

2020 m. kovo 3 d. meniu 
 

ANTRADIENIS 

 

Pusryčiai 

 

Tiršta manų košė su sėlenėlėmis, sviestu ir uogomis (tausojantis) 

Linų sėmenys (malti) 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 
 

Pietūs 

 

Burokėlių sriuba (tausojantis)  

Viso grūdo ruginė duona 

Jautienos kumpio troškinys su daržovėmis (morkos, svogūnai, pupelės) (tausojantis) 

Šviežių kopūstų ir morkų salotos su aliejaus padažu (augalinis) 

Vanduo su citrina 

 

Pavakariai  

 

Bulvių plokštainis 

Sviesto-grietinės padažas 

Pienas 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

 

 

 

 

 



2020 m. kovo 4 d. meniu 

TREČIADIENIS 

Pusryčiai  

Viso grūdo avižinių dribsnių košė su obuoliais ir  sviestu (tausojantis) 

Nesaldintas jogurtas su sezoniniais vaisiais ir razinomis 

Nesaldinta žolelių arbata 

 

 

Pietūs 

 

Rūgštynių sriuba su bulvėmis (tausojantis) 

Kalakutienos šlaunelių mėsos ir daržovių (bulvės, morkos, kopūstai) troškinys (tausojantis) 

Burokėlių salotos su žirneliais ir raugintais agurkais (augalinis) 

Vanduo su citrina 

 

Pavakariai 

 

Skryliukai su sviesto-grietinės padažu (tausojantis) 

Sumuštinis su batonu ir varškės sūriu 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

  

2020 m. kovo 5 d. meniu 
 

KETVIRTADIENIS 

 

Pusryčiai 

 

Grikių košė su sviestu (tausojantis) 

Viso grūdo  duona su sviestu ir pomidoru 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

Plėšomos sūrio lazdelės PIK-NIK 

 

Pietūs 

 

Tiršta šviežių kopūstų sriuba su bulvėmis ir morkomis  (tausojantis) (augalinis) 

Kepti su garais vištienos kukuliai su sezamo sėklomis (tausojantis) 

Kukurūzų kruopų košė su sviestu (tausojantis) 

Keptos su garais daržovės (morkos, burokėliai, salierai, saulėgrąžos lukštentos) (augalinis) 

Rauginti agurkai 

Obuolių sultys 

 

Pavakariai  

 

Virti varškėčiai su sviesto-grietinės padažu  (tausojantis) 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020 m. kovo 6 d. meniu 

PENKTADIENIS 

Pusryčiai  

Varškė su grietine ir uogomis (tausojantis) 

Batonas  

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

Pietūs 

 

Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis (augalinis) (tausojantis) 

Nesaldintas jogurtas 

Viso grūdo ruginė duona 

Troškinta kalakutiena (tausojantis) 

Bulvių košė (tausojantis) 

Morkų salotos su česnaku 

Vanduo  

 

Pavakariai 

 

Sklindžiai su uogomis 

Pienas  

Sezoniniai vaisiai, uogos 

  

 

 


