
I variantas 

Pusryčiai: Saldi ryžių košė su vaniliniu padažu . Juoda arbata  

Priešpiečiai: Melionas   

Pietūs: Trinta porų sriuba su skrebučiais . Kiaulienos langetas sviesto ir grietinės padaže , bulvių košė  ir mar. agurkai. 

Sulčių gėrimas  

Vakarienė: Sklindžiai su obuoliais ir cukrumi . Pienas.   

 

II variantas 

Pusryčiai: Makaronų košė su virtos dešros, grietinės ir sviesto padažu . Juoda arbata . Vanilinis varškės sūrelis  

Priešpiečiai: Jogurtas. Naminė bandelė su cinamonu    

Pietūs: Pomidorų sriuba . Duona. Kepta žuvis su sviesto ir grietinės padažu, bulvių košė  ir burokėlių salotos. Džiovintų 

vaisių kompotas 

Vakarienė: Virta pieniška dešrelė su pomidorų padažu, švž. agurkų su pomidorais salotomis. Duona. Kmynų arbata 

 

III variantas 

Pusryčiai: Omletas su žiediniais kopūstais. Batonas su sviestu.  Juoda arbata.  

Priešpiečiai: Karštas sumuštinis su obuoliais. Sulčių gėrimas 

Pietūs: Pupelių sriuba. Duona. Teftelis pomidorų, sviesto ir grietinės padaže, bulvių košė , švž. kopūstų salotos. Vaisių 

kompotas 

Vakarienė: Varškės apkepas su uogiene. Žalioji arbata 

 

IV variantas 

Pusryčiai: Saldi manų košė su sviestu. Juoda arbata. Sausainiai 

Priešpiečiai: Bananas  

Pietūs: Trinta žirnių sriuba. Duona. Vištienos kepsnelis su su sviesto ir grietinės padažu, bulvių košė ir morkų salotos. 

Sulčių gėrimas  

Vakarienė: Bulvių plokštainis su mėsa ir sviesto su grietine padažu (Lopšelis- bulvių košė su frikadelėmis ir sviestu) . 

Juoda arbata 

 

V variantas 

Pusryčiai: Penkių grūdų košė su medumi. Juoda arbata. Duona su sviestu ir Daktariška dešra 

Priešpiečiai: Desertinės vaisių salotos su jogurtu 



Pietūs: Pieniška daržovių sriuba. Batonas. Jautienos guliašas pomidorų, sviesto ir grietinės padaže, bulvių košė ir raug. 

kopūstų salotos. Sulčių gėrimas 

Vakarienė: Lietiniai blyneliai su varške ir sviesto su grietine padažu. Žalioji arbata 

VI variantas 

Pusryčiai: Makaronų košė su fermentiniu sūriu ir sviestu. Juoda arbata. Batonas su sviestu ir Daktariška dešra 

Priešpiečiai: Naminė bandelė su aguonomis. Kmynų arbata 

Pietūs: Daržovių sriuba su ryžiais. Duona. Garinukas su sviesto ir grietinės padažu, bulvių košė ir švž. kopūstų salotos. 

Sulčių gėrimas 

Vakarienė: Kibinas (Lopšelis- grikių košė su frikadelėmis ir sviestu). Juoda arbata su pienu 

 

VII variantas 

Pusryčiai: Penkių grūdų košė su bananais ir medumi. Kakava. Sausainiai 

Priešpiečiai: Keptas obuolys. Kriaušės 

Pietūs: Trinta morkų sriuba su salierais. Duona. Žuvies kepsnelis su morkomis ir svogūnais (Lopšelis- žuvies 

maltinukas su sviesto ir grietinės padažu), bulvių košė ir burokėlių salotos. Obuolių kompotas 

Vakarienė: Kepti varškėčiai su sviesto ir grietinės padažu. Juoda arbata 

 

VIII variantas 

Pusryčiai: Ryžių košė su obuoliais. Juoda arbata . Varškės sūrelis 

Priešpiečiai: Karštas sumuštinis su kiaušiniu. Žalioji arbata 

Pietūs: Bulvienė. Duona. Netikras zuikis su sviesto ir grietinės padažu , virti grikiai ir švž. kopūstų salotos. Vaisių 

kompotas 

Vakarienė: Virtų bulvių cepelinas su mėsa ir sviesto su grietine padažu. Kakava 

 

IX variantas 

Pusryčiai: Virtas kiaušinis. Duona. Žirneliai su majonezu. Juoda arbata su pienu 

Priešpiečiai: Bananas. 

Pietūs: Naminiai makaronai vištienos bulijone. Duona. Troškintas vištienos kumpelis sviesto ir grietinės padaže , virti 

ryžiai  ir morkų salotos. Džiovintų vaisių kompotas 

Vakarienė: Mieliniai blynai su uogiene. Žalia arbata 

 

 



X variantas 

Pusryčiai: Miežinių kruopų košė su sviestu. Juoda arbata. Sausainiai 

Priešpiečiai: Varškės desertas. Kakava 

Pietūs: Kopūstų sriuba su grietine. Duona. Šnicelis su sviesto ir grietinės padažu , bulvių košė ir švž. agurkų su 

pomidorais salotos. Sulčių gėrimas 

Vakarienė: Virtų bulvių ir varškės bandelės su sviesto ir grietinės padažu. Žalioji arbata  

XI variantas 

Pusryčiai: Grikių košė su sviestu. Juoda arbata. Javainiai 

Priešpiečiai: Batonas su medumi ir varškės sūriu. Kakava 

Pietūs: Trinta moliūgų sriuba. Duona. Mėsos ragelis su bulvių įdaru ir sviesto su grietine padažu , žirnelių salotos. 

Sulčių gėrimas 

Vakarienė: Troškinti kopūstai su virta dešra, sviestu ir bulvėmis. Juoda arbata 

 

XII variantas 

Pusryčiai: Omletas su virta dešra. Juoda arbata . Batonas su sviestu 

Priešpiečiai: Trupininis pyragas. Žalia arbata  

Pietūs: Trinta salierų sriuba. Duona. Žuvies apkepas su morkų padažu, troškintos daržovės. Sulčių gėrimas 

Vakarienė: Virtų bulvių piršteliai su sviesto ir grietinės padažu. Juoda arbata su pienu  

 

XIII variantas 

Pusryčiai: Trinta saldi varškė su konservuotais persikais. Bandelė. Juoda arbata su pienu 

Priešpiečiai: Karštas sumuštinis su Daktariška dešra. Juoda arbata  

Pietūs: Agurkų sriuba su grietine. Duona. Balandėliai pomidorų, sviesto ir grietinės padaže (Lopšelis- kopūstainis su 

mėsa ir sviesto su grietine padažu), bulvės. Kmynų su citrinomis gėrimas 

Vakarienė: Lietiniai blyneliai su bananais ir medumi . Mėtų arbata  

 

XIV variantas 

Pusryčiai: Manų košė su uogiene. Juoda arbata. Batonas su medumi ir varškės sūriu 

Priešpiečiai: Keksiukas. Žalia arbata  

Pietūs: Rūgštynių sriuba su grietine. Duona. Vištienos maltinukas su svisto ir grietinės padažu, bulvių košė ir morkų 

salotos. Kmynų su obuolių sultimis gėrimas 



Vakarienė: Dešrelė mielinėje tešloje su sviesto ir grietinės padažu (Lopšelis- virta pieniška dešrelė su pomidorų padažu 

ir švž. kopūstų salotomis. Duona) . Čiobrelių arbata 

 

XV variantas 

Pusryčiai: Blyneliai su uogiene. Juoda arbata. Javainiai 

Priešpiečiai: Duona su sviestu ir virta dešra. Kakava 

Pietūs: Burokėlių sriuba. Duona. Plovas su pomidorų, sviesto ir grietinės padažu, mar. agurkais. Sulčių gėrimas 

Vakarienė: Daržovių troškinys su vištiena ir sviestu. Juoda arbata 

 

 

 

 

 


