
2021 m. lapkričio 29 d. meniu 

PIRMADIENIS 

Pusryčiai  

Miežių perlinių kruopų košė su sviestu (tausojantis) 

Kepti orkaitėje sumuštiniai su varške ir obuoliais 

Pienas  

 

 

Pietūs 

 

Burokėlių  sriuba   (tausojantis) 

Jautienos kumpio troškinys su kopūstais (tausojantis) 

Keptos bulvės  

Obuolių sultys 

 

Pavakariai 

 

Virti varškėčiai su sviesto-grietinės padažu (tausojantis) 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

  

 

2021 m. lapkričio 30 d. meniu 
 

ANTRADIENIS 

 

Pusryčiai 

 

Ryžių kruopų košė su sviestu (tausojantis) 

Sumuštinis su batonu ir fermentiniu sūriu 

Nesaldinta žolelių arbata 

 

 

Pietūs 

 

Tiršta perlinių kruopų sriuba su bulvėmis, morkomis, brokoliu (tausojantis) (augalinis) 

Orkaitėje keptas kiaulienos šnicelis su padažu 

Bulvių košė (tausojantis) 

Virtų burokėlių salotos su žirneliais ir raugintais agurkais (augalinis) 

Arbata su citrina ir medumi 

 

Pavakariai  

 

Orkaitėje kepti varškėčiai su aguonomis, kukurūzų kruopomis (tausojantis) 

Nesaldintas jogurtas 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 m. gruodžio 1 d. meniu 

TREČIADIENIS 

Pusryčiai  

Tiršta kukurūzų kruopų košė su sviestu ir pienu  (tausojantis) 

Tepamas sūrelis su batonu 

Nesaldinta žolelių arbata 

 

 

 

Pietūs 

 

Pupelių sriuba (tausojantis) 

Nesaldintas jogurtas 

Netikras „zuikis“ su sviesto grietinės padažu (tausojantis) 

Biri perlinių kruopų košė  (tausojantis) 

Šviežių kopūstų ir morkų salotos su aliejaus padažu (augalinis)  

Vanduo su citrina 

 

Pavakariai 

 

Omletas  (tausojantis) 

Pomidorai  

Viso grūdo ruginė duona 

Arbata su citrina ir medumi 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

  

2021 m. gruodžio 2 d. meniu 
 

KETVIRTADIENIS 

 

Pusryčiai 

 

Viso grūdo makaronai su ypač tyru alyvuogių aliejumi (augalinis) (tausojantis) 

Kietasis sūris 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

 

Pietūs 

 

Rūgštynių sriuba su bulvėmis (tausojantis)  

Bulvių košė (tausojantis) 

Troškintas maltinukas su paukštiena (tausojantis) 

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

Vanduo  

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

 

Pavakariai  

 

Sklindžiai, grietinės padažas 

Pienas 

 

 

 

 



 

2021 m. gruodžio 3 d. meniu 

PENKTADIENIS 

Pusryčiai  

Manų  košė su sviestu pagardinta sėlenėlėmis ir uogomis (tausojantis) 

Plėšomos sūrio lazdelės PIK-NIK 

Nesaldinta žolelių arbata 

 

 

Pietūs 

 

Žirnių  sriuba su bulvėmis ir morkomis (augalinis) (tausojantis) 

Viso grūdo ruginė duona 

Plovas su vištienos file (tausojantis) 

Agurkai  

Vanduo su citrina 

 

Pavakariai 

 

Pieniška perlinių kruopų sriuba (tausojantis) 

Batonas su sviestu 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

  

 

 
 


