
LOPŠELIO- DARŽELIO „ALKSNIUKAS“ VALGIARAŠTIS 

Rugsėjo 5- 9 d. 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 
Pusryčiai: penkų javų dr.košė su 
sviestu T 150/6, 200/8, duoniukai 
su moliūgų ir avinžirnių užtepėle 
A 10/15, 15/20, kmynų arbata 
(sald.) 150/200 

Pusryčiai: avižinių kr. košė 
su sviestu T 150/4, 200/5, 
trintų uogų pad. Su 
bananais 15/20, šviesi 
duona su sviestu 20/2, 
20/3, žolelių arbata ( 
nesald.) 

Pusryčiai: omletas T 
80/100 šviesi duona su 
sviestu 30/6, 35/7, 
daržovės 40/40, žalieji 
žirneliai ( konserv.) 
150/20, arbatžolių arbata 
( nesald.) 150/200 

Pusryčiai: kukurūzų kr. 
košė su sviestu, cinamonu 
ir cukrumi T 150/6/3, 
200/8/4, kakava su pienu 
( sald.) 150/200, sausučiai 
10/10 

Pusryčiai: miežinių kr. košė su 
neraf. al. TA 150/6, 200/7, 
duoniukai su lydytu sūriu 10/15, 
15/20, arbatžolių arbata ( 
nesald.)150/200 

VAISIAI 100/120 VAISIAI 80/100 VAISIAI 80/80 VAISIAI 120/120 VAISIAI 120/150 

Pietūs: ryžių kr. srb. su 
pomidorais TA 100/150, ruginė 
duona 25/30, kiaulienos mažylių 
balandėlis T 80/100, virtos bulvės 
TA 60/80, kopūstų ir morkų sal. 
su neraf. al., pagardintas stalo 
vanduo su apelsinu 150/200 

Pietūs: trinta moliūgų srb. 
TA 100/150, ruginė duona 
25/30, troškinta vištiena 
50/20, 60/40, virtos 
kvietinės Bulgur kruopos 
TA 60/80, agurkų sal. su 
neraf. al. 70/80, 
pagardintas stalo vanduo 
su agurku 150/200 

Pietūs: žirnių ir perlinių 
kr. srb. TA 100/150, 
ruginė duona 20/20, 
jautienos kukuliai 70/80, 
bulvių košė su morkomis 
TA 60/80, pomidorų ir 
avokadų sal. su neraf. al. 
40/50, daržovės 30/30, 
pagardintas stalo vanduo 
su mėta 150/200 

Pietūs: raugintų kopūstų 
srb. su bulvėmis TA 
100/150, ruginė duona 
25/30, kepta žuvis ( riebi) 
50/75, virti ryžiai 60/80, 
daržovės ( agurkai, 
pomidorai)70/80, 
pagardintas stalo vanduo 
su mėta ir citrina 

Pietūs: barščiai su bulvėmis TA 
100/150, grietinė 8/10, ruginė 
duona 25/30, kalakutienos 
maltinukas T 60/80, bulvių košė T 
60/80, daržovės ( rauginti agurkai) 
30/40 ir burokėlių sal. 40/40, 
pagardintas stalo vanduo su 
agurku150/200 

RUGINĖ DUONA RUGINĖ DUONA RUGINĖ DUONA RUGINĖ DUONA RUGINĖ DUONA 

Vakarienė: virti varškėčiai T 
120/150, saldus jogurto pad. 
20/30, arbatžolių arbata ( 
nesald.) 150/200 

Vakarienė:  Sklindžiai su 
jogurto ir uogienės pad. 
120/25, 150/30, 
arbatžolių arbata su 
citrina ( nesald.) 150/200 

Vakarienė: pieniška mak. 
srb. T 150/200, bandelė 
su  varške 40/50, kmynų 
arbata ( nesald.) 150/200 

Vakarienė: Pica su 
vištienos įdaru T 60/60, 
80/80, daržovės ( agurkai) 
40/50, arbatžolių arbata ( 
nesald.) 150/200 

Vakarienė: Varškės ir ryžių 
apkepas T su jogurto ir trintų uogų 
pad. 120/15/10, 150/20/15, 
kmynų arbata ( nesald.) 150/200 

 


