
V = vegetariškas

 
 

 
 
 

 
 

 

 PIRMADIENIS  ANTRADIENIS  TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
 Morkų sriuba V  Lęšių sriuba V  Meliono skiltelė Vištienos makaronų 

 sriuba
 Pomidorų sriuba V

 Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas
 

Džiūvėsėliuose kepta 
menkė 

Žalieji žirneliai 
Kukurūzas 

 Bulvytės fri

Mūsų mėsininkų 
kiaulienos dešrelės 
padaže, patiekiamos 
Jorkšyro pudingu 

Griežinėliais pjaustytomis 
morkomis 

Brokolių žiedynais 
 Bulvių koše

Makaronai su sūriu V 
Žalieji žirneliai 

Griežinėliais pjaustyti 
burokėliai 

 Skrudintos bulvių skiltelės

 
Naminė 

Pica „Margarita“ V 
Salotos 

Daržovių lazdelės 
 „Penne“ makaronai

 
 

 

Spagečiai su Bolonijos 
padažu 
Salotos 

Kukurūzas 
 Česnakinė duona

 

 

„Penne“ makaronai su 
pomidorų padažu V 

Žalieji žirneliai 
 Kukurūzas

 

Kepta bulvė 
su 

keptomis pupelėmis V 
Salotos 

 Tarkuotos morkos

Vištienos gūžės su 
pomidorų kečupu 

Žalieji žirneliai 
Griežinėliais pjaustyti 

burokėliai 
 Skrudintos bulvių skiltelės

 

 

Plėšyta kiauliena 
bandelėje 
Salotos 

 Daržovių lazdelės

 
Panini su Čederio sūriu V 
patiekiamas su salotomis ir 

 kukurūzu
 

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

 Sumuštinių lėkštė

 

Morkų sriuba V 
Čederio sūrio minkšta 
bandelė, patiekiama su 

salotomis ir tarkuotomis 
 morkomis

 

Lęšių sriuba V 
Sumuštinis su tunu ir 

majonezu, patiekiamas su 
salotomis ir agurkų 

 lazdelėmis
 

Meliono skiltelė 
Karštas mini mėsos 
kukulių sumuštinis 

patiekiamas su salotomis ir 
saldžiosios paprikos 

 lazdelėmis

Vištienos makaronų 
sriuba 

Sumuštinis su kumpiu 
patiekiamas su 

salotomis ir daržovių 
 lazdelėmis

Pomidorų sriuba V 
Sumuštinis su plonai 
supjaustyta vištiena, 

patiekiamas su salotomis 
 ir picos gabalėliu

 Desertas  Desertas  Desertas  Desertas  Desertas
 

Švieži dienos vaisiai 
arba razinos patiekiamos su 

šokoladiniu jogurtiniu 
 pyragu

 

 

Švieži dienos vaisiai 
patiekiamos su 

sviestiniu sausainiu ir 
 pienu

 

 

Švieži dienos vaisiai 
arba razinos 
patiekiamos su 

 sūriu ir sausainiais

Mandarinai sultyse 
patiekiami su vaniliniais 

ledais arba 
Švieži dienos vaisiai su 

 vaniliniais ledais

Švieži dienos vaisiai, 
 patiekiami su sūriu ir 

 sausainiais
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V = vegetariškas Dėl nenumatytų aplinkybių meniu gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo

 
 

 
 

 
         

                 
 

 PIRMADIENIS  ANTRADIENIS  TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS

 Lęšių sriuba V  Daržovių sriuba V  Meliono skiltelė  Arbūzo skiltelė
Minestronė (daržovių 

 sriuba) V
 Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas

Naminis vištienos 
apkepas tešloje 
Brokolių žiedynai 

Griežinėliais pjaustytos 
morkos 

 Bulvių košė

Naminė 
Pica „Margarita“ V 

Salotos 
Daržovių lazdelės 

 Česnakinė duona
 

 

Džiūvėsėliuose kepta 
menkė 

Žalieji žirneliai 
Keptos pupelės 

  Bulvytės fri
 

Pikantiška malta mėsa su 
Jorkšyro pudingu 

Griežinėliais pjaustytos 
morkos 

Brokolių žiedynai 
 Bulvių košė

Jautienos mėsainis 
bandelėje 

 patiekiamas pasirinktinai su 
pomidorų kečupu 

Kukurūzas 
 Tarkuotos morkos

 

 Keptos daržovės 
Ryžiai V 
Salotos 

 Brokolių žiedynai
 

Neaštri jautienos čili 
patiekiama keptoje bulvėje 

Salotos 
 Daržovių lazdelės

 

 

Sezoninis šaltasis 
patiekalas V su namine 

 duona, patiekiamas su padažu
 

 
Daržovių fajita kišenė V 

  Salotos 
 Brokolių žiedynai

 

Makaronai su pomidorų 
pesto padažu V 

Kukurūzas 
 Tarkuotos morkos

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

 

Lęšių sriuba V 
 

Sumuštinis su plonai 
supjaustytu kumpiu 

patiekiamas su salotomis ir 
  ananasu

 

Daržovių sriuba V 
 

Sumuštinis su kiaušiniu ir 
majonezu, patiekiamas su 

salotomis ir daržovių 
 lazdelėmis

 

 

Meliono skiltelė 
 

 Čederio sūris 
minkštoje bandelėje V 

patiekiamas su salotomis ir 
 tarkuotomis morkomis

 

Meliono skiltelė V 
 

Sumuštinis su tunu ir 
majonezu patiekiamas su 

salotomis ir 
saldžiosios paprikos 

  lazdelėmis

 

Minestronė (daržovių 
sriuba) V 

Sumuštinis su vištienos 
griežinėliais 

patiekiamas su salotomis ir 
 tarkuotomis morkomis

  
 Desertas  Desertas  Desertas  Desertas  Desertas

Šviežių vaisių lėkštė 
arba 

  Razinos patiekiamos su 
 sūriu ir sausainiais

 Švieži dienos vaisiai 
patiekiamos su 

avižiniu sausainiu ir 
 pienu

 Aviečių želė 
patiekiama su vaniliniais 

ledais arba su sūrio 
 avižiniu sausainiu

 

Švieži dienos vaisiai 
arba šokoladinis pyragas 

 su kremu (custard)
 

Švieži dienos vaisiai 
su sviestiniu sausainiu ir 

 pienu
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 PIRMADIENIS  ANTRADIENIS  TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
 Morkų ir kalendrų sriuba V  Arbūzo skiltelė  Meliono skiltelė

 

 Lęšių sriuba V
 

 Pomidorų sriuba V

 Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas  Pagrindinis patiekalas

Naminė „Margarita“ pica 
V, patiekiama su 

žaliaisiais žirneliais 
Morkų ir saldžiosios paprikos 

lazdelės 
 „Penne“ makaronai

Žuvies piršteliai patiekiami 
su 

keptomis pupelėmis 
Griežinėliais pjaustyti 

burokėliai 
  Bulvytės fri

Naminis steiko apkepas 
 tešloje 

Žalieji žirneliai 
Brokolių žiedynai 

 Bulvių košė

 

Naminiai kalakutienos 
kukuliai su pomidorų 

 padažu 
Brokolių žiedynai 

Kukurūzas 
 „Penne“ makaronai

 

 
 

Dešrainis bandelėje su 
pomidorais (pasirinktinai) 

 Kečupas 
Salotos 

Kukurūzas 
 Bulvių šypsenėlės

 

 Vištienos karis su 
ilgagrūdžiais ryžiais 

Žalieji žirneliai 
Morkų ir saldžiosios paprikos 

  lazdelės

Makaronai su sūriu V 
Keptos pupelės 

Griežinėliais pjaustyti 
burokėliai 

 Bulvytės fri

 

Vegetariškos dešrelės V 
Žalieji žirneliai 

Brokolių žiedynai 
 Bulvių košė

 

 

Sūrio panini V 
Salotos 

 Kukurūzas
 

 

 

Kepta bulvė su keptomis 
pupelėmis ir sūriu V 

Salotos 
 Kukurūzas

 

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

Sriuba ir sumuštinių 
 lėkštė

 

 Morkų ir kalendrų sriuba V 
 
 

Sumuštinis su kiaušiniu ir 
majonezu patiekiamas su 

salotomis 
Morkų ir saldžiosios 

 paprikos lazdelės
 

 

Meliono skiltelė 
 
 

 Sumuštinis su čederio 
sūriu 

patiekiamas su 
 salotomis ir 

 burokėliais
 

 

Meliono skiltelė 
 

Plonai supjaustytas kumpis 
minkštoje bandelėje 

 patiekiamas su 
 salotomis 

 Agurkų lazdelės
 

Lęšių sriuba V 
 

Sumuštinis su tunu ir 
majonezu patiekiamas su 

 salotomis 
  „Margarita“ picos pirštelis

  

Pomidorų sriuba 
Plonai supjaustytas 

sumuštinis su vištiena 
  patiekiamas su 

 salotomis 
 kukurūzu

 Desertas  Desertas  Desertas  Desertas  Desertas
 

Švieži dienos vaisiai 
arba razinos 

 patiekiamos su 
 sūrio avižiniu sausainiu

 

Obuolių pyragas 
patiekiamas su 

kremu (custard) arba 
 Sūris su sausainiais

Skiltelėmis pjaustyti 
persikai su 

  vaniliniais ledais
 

Šviežių vaisių salotos 
patiekiamos su natūraliu 

 jogurtu (pasirinktinai)

 

Švieži dienos vaisiai 
patiekiamos su 

šokoladiniu sausainiu ir 
 pienu
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