
2021 m. spalio 11 d. meniu 

PIRMADIENIS 

Pusryčiai  

Miežinių kruopų košė su sviestu (tausojantis) 

Grūdėta  varškė  

Nesaldinta žolelių arbata 

 

 

Pietūs 

 

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

(tausojantis) 

Žuvies kukulis (maltinis) (tausojantis) 

Virti makaronai (tausojantis) 

Šviežių kopūstų ir morkų salotos su aliejaus padažu (augalinis) 

Vanduo  

 

Pavakariai 

 

Bulvių plokštainis su sviesto grietinės padažu 

kefyras 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

  

2021 m. spalio 12 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 

Orkaitėje keptas kiaulienos šnicelis su padažu 

Bulvių  košė (tausojantis) 

Pekino  kopūstų, porų ir pomidorų  salotos su ypač tyru alyvuogių aliejumi (augalinis) 

Vanduo su citrina 

 

Pavakariai  

 

Sklindžiai su uogomis 

Pienas  

Vaisiai  

 

 

 

 

 

 

 



2021 m. spalio 13 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) 

Plovas su kalakutiena (tausojantis) 

Rauginti agurkai  

Vanduo su citrina 

Plėšomos sūrio lazdelės PIK-NIK 

 

Pavakariai 

 

Omletas su sūriu (tausojantis) 

Šv. pomidorai 

Viso grūdo ruginė duona 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

  

2021 m. spalio 14 d. meniu 
 

KETVIRTADIENIS 

 

Pusryčiai 

 

Grikių košė su sviestu (tausojantis) 

Tepamas sūrelis su duona 

Nesaldinta žolelių arbata 

 

 

Pietūs 

 

Pupelių  sriuba su bulvėmis  (tausojantis)  

Kepti su garais vištienos kukuliai su sezamo sėklomis (tausojantis) 

Biri perlinių kruopų košė (tausojantis) 

Morkų salotos su česnaku 

Obuolių sultys 

 

Pavakariai  

 

Varškės spygliukai (tausojantis) 

Grietinės padažas 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021 m. spalio 15 d. meniu 

PENKTADIENIS 

Pusryčiai  

Varškė su grietine ir uogomis (tausojantis) 

Batonas  

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

Pietūs 

 

Žirnių sriuba su bulvėmis ir morkomis  (tausojantis) 

Viso grūdo ruginė duona 

Bulvių košė (tausojantis) 

Kiaulienos guliašas (tausojantis) 

Raugintų kopūstų salotos (augalinis) 

Vanduo  

 

Pavakariai 

 

Pieniška perlinių kruopų sriuba (tausojantis) 

Batonas su sviestu 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

  

 

 


