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1 savaitė 
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

PIETŪS I 
Beržo kotletas 
(maltas kiaulienos 
jautienos patiekalas) 
Sviesto (82%) –
grietinės 
(30%)padažas 
Biri ryžių kruopų 
košė 
Agurkų-pomidorų 
salotos (su grietine 
30%) 
Šviežių obuolių ir 
kriaušių kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Kiaulienos guliašas 
(tausojantis) 
Bulvių košė su pienu 
Burokėlių salotos su 
aliejumi 
Apelsinų-obuolių 
kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Kiauliena su 
troškintais kopūstais 
(šviežiais-
tausojantis) 
Virtos bulvės 
Marinuoti agurkai 
Džiovintų vaisių 
kompotas 
Vaisiai 

Kiaulienos kotletas 
Raudonas padažas 
Biri grikių kruopų 
košė 
Pekino-porų salotos 
(su majonezu) 
Citrinų kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Žuvies šnicelis 
(maltas žuvies 
patiekalas) 
Biri ryžių kruopų 
košė 
Raugintų kopūstų 
salotos (su keptais 
svogūnais ir aliejumi) 
Duona 
Sultys 
Vaisiai  

PIETŪS II 
Kalakutienos-
daržovių troškinys 
(tausojantis) 
Agurkų-pomidorų 
salotos (su grietine 
30%) 
Duona 
Vaisiai 
Sultys. 

Karališki balandėliai 
(maltas kiaulienos, 
kopūstų ir ryžių 
patiekalas) 
Sviesto (82%) –
grietinės 
(30%)padažas 
Bulvių košė su pienu 
Burokėlių salotos su 
aliejumi 
Duona 
Vaisiai 
Sultys 

Pūkučiai 
(paukštienos 
kukuliai) 
Sviesto (82%) –
grietinės (30%) 
padažas 
Virtos bulvės 
Pomidorų salotos (su 
svogūnais ir grietine) 
Duona 
Vaisiai 
Sultys 

Langetas (jautienos 
kumpinės troškinys-
tausojantis) 
Raudonas padažas 
Biri grikių kruopų 
košė 
Pekino-porų salotos 
(su majonezu) 
Duona 
Vaisiai 
Sultys 
 

Virtų bulvių 
cepelinai su kiauliena 
(tausojantis) 
Sviesto (82%) –
grietinės (30%) 
padažas 
Raugintų kopūstų 
salotos (su keptais 
svogūnais ir aliejumi) 
Šviežių obuolių 
kompotas 
Duona 
Vaisiai 
 

PIETŪS III 
Kepti varškėčiai 
Saldus grietinės 
(30%) padažas 
Morkų salotos su 
česnaku (su 
majonezu) 
Duona  
Sultys 
Vaisiai 

Varškės apkepas  
Saldus grietinės 
(30%) padažas 
Žalių žirnelių salotos 
(su majonezu) 
Duona 
Sultys 
Vaisiai 

Bulvių plokštainis su 
paukštienos file 
Grietinė (30%) 
Marinuoti agurkai 
Džiovintų vaisių 
kompotas 
Vaisiai 

Kaimiški blynai 
(miltiniai) 
Saldus grietinės 
(30%) padažas 
Salotos „Pavasaris“ 
(pekino kopūstai, 
agurkai, aliejus) 
Duona 
Citrinų kompotas 
Vaisiai 

Aukštaičių blynai 
(miltiniai) 
Saldus grietinės 
(30%) padažas 
Mišrainė (burokėliai, 
bulvės, agurkai, 
pupelės, svogūnai, 
grietinė) 
Sultys 
Duona 
Vaisiai 
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2 savaitė 
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

PIETŪS I 
Aukštaičių kepsnys 
(kiaulienos kumpinės 
troškinys-tausojantis) 
Biri perlinių kruopų 
košė 
Morkų-porų-obuolių 
salotos su majonezu 
Razinų kompotas 
Duona 
Vaisiai 
 

Troškinti maltinukai 
(kiaulienos-
jautienos-tausojantis) 
Sviesto (82%) –
grietinės 
(30%)padažas 
Biri ryžių kruopų 
košė 
Šviežių kopūstų 
salotos (su morkomis, 
svogūnais ir aliejumi) 
Duona 
Sultys  
Vaisiai 
 
 

Keptos paukštienos 
blauzdelės  
Pomidorų padažas 
Virti makaronai 
Burokėlių salotos su 
aliejumi 
Duona 
Sultys 
Vaisiai 

Kiaulienos kepsnys 
(muštas kiaulienos 
nugarinės patiekalas) 
Sviesto (82%) –
grietinės 
(30%)padažas 
Bulvių košė su pienu 
Salotos „Ekstra“ (švž. 
kopūstai, morkos, 
agurkai, svogūnai, 
obuoliai, majonezas) 
Šviežių obuolių 
kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Kalakutienos 
guliašas (tausojantis) 
Biri grikių kruopų 
košė 
Morkų salotos su 
česnaku (su 
majonezu) 
Šviežių kriaušių 
kompotas 
Duona 
Vaisiai 

PIETŪS II 
Maltas paukštienos 
file šnicelis 
Biri perlinių kruopų 
košė 
Žalių žirnelių salotos 
Sultys 
Duona 
Vaisiai 

Bulvių plokštainis su 
kiauliena 
Grietinė (30%) 
Šviežių kopūstų 
salotos (su morkomis, 
svogūnais ir 
aliejumi) 
Duona 
Sultys  
Vaisiai 
 

Tarkuotų bulvių 
cepelinai su mėsa 
(tausojantis) 
Sviesto (82%) –
grietinės 
(30%)padažas 
Burokėlių salotos su 
aliejumi 
Šviežių obuolių ir 
kriaušių kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Plovas su kiauliena 
(tausojantis) 
Agurkai 
Sultys 
Duona 
Vaisiai 

Kepta žuvis, 
Sviesto (82%) –
grietinės 
(30%)padažas 
Biri grikių kruopų 
košė 
Morkų salotos su 
česnaku (su 
majonezu) 
Sultys 
Duona 
Vaisiai 

PIETŪS III 
Sklindžiai su 
obuoliais 
Saldus grietinės 
(30%) padažas 
Žalių žirnelių salotos 
Sultys 
Duona 
Vaisiai 

Jautienos guliašas 
(tausojantis) 
Biri ryžių kruopų 
košė 
Šviežių kopūstų 
salotos (su morkomis, 
svogūnais ir 
aliejumi) 
Duona 
Sultys  
Vaisiai 
 

Kepti varškėčiai 
Saldus grietinės 
(30%) padažas 
Morkų salotos su 
česnaku (su 
majonezu) 
Šviežių obuolių ir 
kriaušių kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Žemaičių blynai 
(virtų bulvių) su 
kalakutiena 
Sviesto (82%) –
grietinės 
(30%)padažas 
Salotos „Ekstra“ (švž. 
kopūstai, morkos, 
agurkai, svogūnai, 
obuoliai, majonezas) 
Džiovintų vaisių 
kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Virti varškėčiai 
(tausojantis) 
Saldus grietinės 
(30%) padažas 
Daržovių salotos 
(bulvės, morkos, 
agurkai, žirneliai, 
kiaušiniai, svogūnai, 
majonezas) 
Sultys 
Vaisiai 
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3 savaitė 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
PIETŪS I 
Kiaulienos-daržovių 
troškinys 
(tausojantis) 
Kopūstų-pomidorų 
salotos (su svogūnais 
ir aliejumi) 
Razinų kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Balandėliai su 
kiauliena (kopūstų 
patiekalas su 
kiaulienos-ryžių 
įdaru ir padažu, 
tausojantis) 
Virtos bulvės 
Marinuoti agurkai 
Sultys 
Duona 
Vaisiai 
 
 

Troškinta kalakutiena 
(tausojantis) 
Biri ryžių kruopų 
košė, 
Mišrainė (burokėliai, 
bulvės, agurkai, 
pupelės, svogūnai, 
grietinė) 
Duona  
Sultys 
Vaisiai 
 
 

Kepta paukštienos 
file (muštas 
paukštienos file 
patiekalas) 
Sviesto (82%) –
grietinės 
(30%)padažas 
Bulvių košė su pienu 
Daržovių salotos su 
paprika (kopūstai, 
morkos, agurkai, 
pomidorai, paprika, 
porai, aliejus) 
Citrinų kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Kepti varškėčiai 
Saldus grietinės 
(30%) padažas 
Salotos 
„Skanumėlis“ 
(paukštiena, ryžiai, 
morkos, agurkai, 
obuoliai, kiaušiniai, 
majonezas) 
Šviežių kriaušių 
kompotas 
Duona 
Vaisiai 

PIETŪS II 
Kepsnys „Berželis“ 
(maltas kiaulienos 
patiekalas su 
kmynais) 
Biri perlinių kruopų 
košė 
Kopūstų-pomidorų 
salotos (su svogūnais 
ir aliejumi) 
Sultys 
Duona 
Vaisiai 

Maltas kiaulienos 
šnicelis 
Grietinės (30%) 
padažas 
Virtos bulvės 
Pekino salotos su 
agurkais (obuoliais, 
porais ir aliejumi) 
Šviežių obuolių 
kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Žuvies šnicelis 
(maltos žuvies 
patiekalas) 
Biri ryžių kruopų 
košė 
Mišrainė (burokėliai, 
bulvės, agurkai, 
pupelės, svogūnai, 
grietinė) 
Duona 
Sultys 
Vaisiai 

Troškinti kukuliai 
(kiaulienos-
jautienos) su padažu, 
Bulvių košė su pienu 
Daržovių salotos su 
paprika (kopūstai, 
morkos, agurkai, 
pomidorai, paprika, 
porai, aliejus) 
Sultys 
Duona 
Vaisiai 

Befstrogenas 
(jautienos kumpinės 
troškinys-tausojantis) 
Biri grikių kruopų 
košė 
Salotos su agurkais 
(su pekino kopūstais 
ir grietine) 
Duona 
Vaisiai 
Sultys 

PIETŪS III 
Varškės apkepas 
Saldus grietinės 
(30%) padažas 
Kopūstų-pomidorų 
salotos (su svogūnais 
ir aliejumi) 
Sultys 
Vaisiai 

Sklindžiai su 
bananais 
Saldus grietinės 
(30%) padažas 
Obuolių, agurkų, 
pupelių salotos su 
majonezu 
Šviežių obuolių 
kompotas 
Duona 
Vaisiai 

Kepsnys „Turistas“ 
(maltas kiaulienos 
patiekalas) 
Biri ryžių košė 
Agurkų-pomidorų 
salotos (su grietine 
30%) 
Džiovintų vaisių 
kompotas 
Vaisiai 
Duona 

Lietiniai su varške, 
Grietinė (30%) 
Salotos „Skanėstas“ 
(obuoliai, kiaušiniai, 
žali žirneliai, 
majonezas) 
Sultys 
Duona 
Vaisiai 

Paukštienos kukuliai 
Sviesto (82%) –
grietinės 
(30%)padažas 
Biri grikių kruopų 
košė 
Salotos su agurkais 
(su pekino kopūstais 
ir grietine) 
Sultys 
Duona 
Vaisiai 

 
 
 
 


