
2022 m. sausio 17  d. meniu 

PIRMADIENIS 

Pusryčiai  

Viso grūdo avižinių dribsnių košė su  aliejumi (augalinis) (tausojantis) 

Viso grūdo ruginė duona su sviestu ir fermentiniu sūriu 

Nesaldinta žolelių arbata 

 

Pietūs 

 

Perlinių kruopų  sriuba  (augalinis) (tausojantis) 

Kepta žuvis 

Žiedinių kopūstų ir ryžių troškinys su grietinėle (tausojantis) 

Morkų ir obuolių salotos su nesaldintu jogurtu 

Vanduo su citrina 

 

Pavakariai 

 

Kepti orkaitėje varškėčiai su grietinės padažu (tausojantis) 

Arbata su citrina ir medumi 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

  

 

2022 m. sausio 18 d. meniu 
 

ANTRADIENIS 

 

Pusryčiai 

 

Grikių kruopų košė su sviestu (tausojantis) 

Batonas su sviestu 

Nesaldinta žolelių arbata 

 

 

Pietūs 

 

Šviežių kopūstų sriuba (tausojantis) (augalinis) 

Viso grūdo ruginė duona 

Vištienos filės troškinys su konservuotais kukurūzais, morkomis ir paprikomis (tausojantis) 

Agurkai  

Vanduo su citrina 

Vaisiai  

 

Pavakariai  

 

Tinginėliai su sviesto - grietinės padažu 

Nesaldinta žolelių arbata 

Vaisiai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 m. sausio 19 d. meniu 

TREČIADIENIS 

Pusryčiai  

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

Tepamas sūrelis su batonu 

Nesaldinta žolelių arbata 

 

 

Pietūs 

 

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

Nesaldintas jogurtas 

Troškintas maltinukas su kalakutiena (tausojantis) 

Bulvių košė (tausojantis) 

Raugintų kopūstų salotos (augalinis) 

Vanduo su citrina 

 

Pavakariai 

 

Omletas su sūriu (tausojantis) 

Viso grūdo ruginė duona  

Nesaldinta žolelių arbata 

Vaisiai  

2022 m. sausio 20 d. meniu 
 

KETVIRTADIENIS 

 

Pusryčiai  

 

Manų košė su sviestu pagardinta sėlenėlėmis ir uogomis 

Batonas su sviestu 

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 

 

Pietūs 

 

Raugintų kopūstų sriuba  (tausojantis)  

Jautienos guliašas (tausojantis) 

Virtos bulvės (tausojantis) 

Virti burokėliai su svogūnais (augalinis) (tausojantis) 

Vanduo su citrina  

Vaisiai  

 

Pavakariai  

 

Varškės apkepas (tausojantis) 

Nesaldintas jogurtas ir uogų padažas 

Nesaldinta žolelių arbata 

Vaisiai  

 

 

 

 

 

 



2022 m.  sausio 21 d. meniu 

PENKTADIENIS 

Pusryčiai  

Ryžių kruopų košė su sviestu  (tausojantis) 

Pienas   

Plėšomos sūrio lazdelės PIK-NIK 

 

Pietūs 

 

Burokėlių sriuba  (tausojantis) 

Netikras „zuikis“ su sviesto grietinės padažu (tausojantis) 

Bulvių košė (tausojantis) 

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

Vanduo su citrina 

 

Pavakariai 

 

Varškė su grietine ir uogomis (tausojantis) 

Batonas  

Nesaldinta žolelių arbata 

Sezoniniai vaisiai, uogos 


