
LOPŠELIO- DARŽELIO „ALKSNIUKAS“ VALGIARAŠTIS 

Rugsėjo 12- 16 d. 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 
Pusryčiai: kvietinių kruopų košė 
su sviestu T 150/6, 200/8, 
duoniukai su varškės užtepėle ( 
sald.) 10/15, 15/20, žolelių arbata 
( nesald.)150/200 

Pusryčiai: sorų kr. košė su 
sviestu T 150/6, 200/8, 
sūrio lazdelė 20/20, 
arbatžolių arbata su 
citrina ( sald.)150/200 

Pusryčiai: kiaušinių košė T 
70/80, daržovės ( agurkai, 
pomidorai) 70/80, šviesi 
duona su sviestu ir 
fermentiniu  sūriu 
30/6/15, 35/7/20, 
arbatžolių arbata ( 
nesald.) 150/200 

Pusryčiai: avižinių dr. košė 
su sviestu T 150/6, 200/8, 
trintų uogų pad. su 
bananais 25/35, kakava su 
pienu ( sald. )150/200, 
sausučiai 10/10 

Pusryčiai: ryžių kr. košė su sviestu 
T 150/6, 200/8, šviesi duona su 
sviestu 20/2, 20/3, tarkuotos 
morkos 35/40, žolelių arbata ( 
nesald. ) 150/200 

VAISIAI 80/80 VAISIAI 120/120 VAISIAI 80/120 VAISIAI 100/120 VAISIAI 80/80 

Pietūs: rūgštynių srb. su bulvėmis 
TA 100/150, ruginė duona 25/30, 
plovas su kiauliena T 110/40, 
150/50, daržovės ( morkos, 
agurkai)70/80, pagardintas stalo 
vanduo su agurku 150/200 

Pietūs: agurkinė srb. su 
perl. kr. TA 100/150, 
ruginė duona 25/30, 
vištienos kepinukas T 
60/80, bulvių košė TA 
60/80, agurkų sal. su 
neraf. al. 70/80, 
pagardintas stalo vanduo 
su mėta 150/200 

Pietūs: kopūstų srb. su 
bulvėmis TA 100/150, 
ruginė duona 25/30, 
jautienios ir kiaulienos 
maltinukas 60/80, virtos 
KusKus kruopos TA 60/80, 
daržovės ( agurkai, 
morkos) 70/80, 
pagardintas stalo vanduo 
su mėta ir citrina 150/200 

Pietūs: trinta bulvių- 
morkų ir raudonųjų lęšių 
srb. TA 100/150, 
skrebučiai 8/8, žuvies 
maltinukas T 60/80, virtos 
bulvės TA 60/80, daržovės 
20/30 ir daržovių sal. su 
neraf. al. 50/50, 
pagardintas stalo vanduo 
su apelsinu 150/200 

Pietūs: žirnių srb. TA 100/150, 
ruginė duona 25/30, troškinta 
kalakutiena T 50/20, 60/40, virtos 
grikių kruopos 60/80, morkų sal. 
su neraf. al. 50/60, daržovės ( 
agurkai) 20/20, pagardintas stalo 
vanduo su citrina 150/200 

Vakarienė: pieniška mak. srb. T 
150/200, šviesi duona su sviestu 
ir varškės sūriu 30/6/15, 35/7/20, 
kmynų arbata ( nesald.) 150/200 

Vakarienė:  lietiniai su 
varškės įdr. 100/40, 
120/45, jogurto ir 
uogienės pad. 15/15, 
žolelių arbata ( 
nesald.)150/200 

Vakarienė: kepti 
varškėčiai su saldžiu 
grietinės pad. T 90/10, 
110/16, kmynų arbata ( 
nesald.) 

Vakarienė: makaronai su 
sviesto ir grietinės padažu 
150/15, 200/20, agurkai 
30/40, arbatžolių arbata 
150/200 

Vakarienė: varškės pudingas su 
jogurtu ir trintų uogų padažu T 
120/10/20, 150/10/25, arbatžolių 
arbata ( nesald.) 150/200 

 


