
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pieniška kvietinių kruopų košė su 

sviestu ir uogomis (t) 200/20

Grūdų traputis 10

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Penkių grūdų košė su avižų gėrimu 

ir uogomis (a) (t) 200/20

Saldintas jogurtas 125

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Miežinių kruopų košė su avižų 

gėrimu ir uogomis (a) (t) 200/20

Sūrio lazdelė 20

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška manų košė su avižų 

sėlenomis, sviestu ir cinamonu (t) 

200/20                                    

Grūdėta varškė su uogomis 50/20

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška sorų kruopų  košė su 

sviestu ir uogomis (t) 200/20

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Daržovių ir makaronų sriuba (a) 

(t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Ryžių plovas su kalakutiena (t)  

60/90 

Sezoninės daržovės 70

Šviežių kopūstų sriuba su grietine 

(t) 150/5

Viso grūdo ruginė duona 30

Jautienos kukuliai (t) 90

Biri perlinių kruopų košė su alyv. 

aliejumi (a) (t) 80

Sezoninės daržovės 100

Rūgštynių sriuba su bulvėmis ir 

grietine (t) 150/5

Viso grūdo ruginė duona 30

Vištiena su bulvių skiltelėmis ir 

morkų lazdelėmis (t) 100/150

Sezoninės daržovės 70

Pupelių sriuba su bulvėmis, mork. 

ir cukinija (a) (t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Kiaulienos maltinukas (t) 100

Biri grikių košė su alyvuogių 

aliejumi (a) (t)  80

Sezoninės daržovės 70

Trinta moliūgų sriuba (a) (t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Žuvies maltiniai (t) 100

Virti rudieji ryžiai (a) (t) 80

Burokėlių salotos 70

Sezoninės daržovės 30

Bulvių piršteliai su varške (t) 200 

Grietinė 30

Sezoniniai vaisiai 50               

Nesaldinta arbata 200  

Virtas kiaušinis (t) 50

Karštas sumuštinis sūriu ir 

daržovėmis 30/20/40

Nesaldinta arbata 200 

Varkės ir morkų apkepas su nat. 

jogurto pad. ir uogomis (t) 140/30

Sezoniniai vaisiai 50

Nesaldinta arbata 200

Virtų bulvių plokštainis (t) 200 

Grietinė 30

Sezoninės daržovės 70

Nesaldinta arbata 200

Makaronai su sviestu ir varške (t) 

150

Sezoniniai vaisiai 50

Nesaldinta arbata 200

(a) – patiekalai, pagaminti tik iš augalinės kilmės maisto produktų (be mėsos, žuvies, kiaušinių ir pieno produktų).

(t) – tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje. 

VILNIAUS LOPŠELIS–DARŽELIS „MEDYNĖLIS“ – 20 DIENŲ VALGIARAŠTIS

1 savaitė

PUSRYČIAI

PIETŪS

VAKARIENĖ

SVARBU: dėl neatvežtų produktų valgiaraštis gali kisti.



PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pieniška avižinių dribsnių košė su 

sviestu ir uogomis (t)

200/20

Grūdų traputis 10

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška grikių kruopų košė su 

sviestu (t)  200/5

Varškė su jogurtu ir uogomis 50

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška kukurūzų košė su sviestu ir 

uogomis (t) 200/20

Saldintas jogurtas 125

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Kuskuso košė su sviestu ir uogomis 

(t) 200/20

Duona su sviestu, varškės sūriu ir 

pomidoru 30/5/25/20

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška miežinių kruopų košė su 

sviestu (t) 200/5

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Perlinių kr. sriuba su bulvėmis, 

mork. ir brokoliu (a) (t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Troškinta kiauliena su morkomis 

ir porais (t) 120

Virtos bulvės (a) (t) 90

Sezoninės daržovės 100

Žiedinių kopūstų sriuba (a) (t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Vištiena su prieskoninėmis 

žolelėmis (t) 80

Biri perlinių kr. košė su alyv. 

aliejumi (a) (t) 90

Sezoninės daržovės 100

Trinta daržovių sriuba (a) (t) 150 

Viso grūdo ruginė duona 30

Kalakutienos kukulis su mork. (t) 90

Bulvių košė (t) 90

Sezoninės daržovės 100

Žirnių sriuba su bulvėmis ir 

morkomis (a) (t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Netikras kiaulienos zuikis (t) 80

Biri grikių košė (a) (t) 80

Sezoninės daržovės 100

Trinta brokolių sriuba (t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Lašišos kąsneliai (t) 80

Virti ryžiai (a) (t) 80

Sezoninės daržovės 100

Varškės apkepas su nat. jogurto ir 

uogų padažu (t) 150/30

Nesaldinta arbata 200 

Omletas (t) 110

Duona su sviestu ir sezoninėmis 

daržovėmis 30/5/50                                        

Nesaldinta arbata 200 

Virti varškėčiai (t) 150

Grietinė 30

Sezoniniai vaisiai 40

Saldinta kmynų arbata 200

Avižinių dribsnių apkepas su nat. 

jogurtu (t) 200/20

Sezoniniai vaisiai / uogos 30

Nesaldinta arbata 200

Makaronai su alyv. al. ir sūriu (t) 

150/15

Sezoniniai vaisiai 50

Nesaldinta arbata 200

(a) – patiekalai, pagaminti tik iš augalinės kilmės maisto produktų (be mėsos, žuvies, kiaušinių ir pieno produktų).

(t) – tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje. 

VILNIAUS LOPŠELIS–DARŽELIS „MEDYNĖLIS“ – 20 DIENŲ VALGIARAŠTIS

2 savaitė

PUSRYČIAI

PIETŪS

VAKARIENĖ

SVARBU: dėl neatvežtų produktų valgiaraštis gali kisti.



PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pieniška avižinių dribsnių košė su 

obuoliu, cinamonu ir sviestu  (t) 

200/5

Duona su sviestu ir sūriu 30/5/20 

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Miežinių kruopų košė su augaliniu 

pienu (a) (t) 200

Sūrio lazdelė ir traputis 20/10

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška grikių kruopų košė su 

sviestu (t) 200/5

Grūdėta varškė su uogomis 50/20

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška sorų košė su sviestu ir 

uogomis (t) 200/20

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška kvietinių kruopų košė su 

sviestu ir uogomis (t) 200/20

Saldintas jogurtas 125

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Šv. kopūstų sriuba su bulvėmis ir 

morkomis (a) (t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Kalakutienos guliašas su mork. 

pomidorų tyrėje (t) 120

Virti makaronai (a) (t) 80

Sezoninės daržovės 100

Pomidorinė sriuba su ryžiais (a) (t) 

150

Viso grūdo ruginė duona 30

Jautienos kukulaičiai (t) 80

Žirnių košė su morkomis ir sviestu 

(t) 80

Sezoninės daržovės 70

Burokėlių sriuba su grietine (t) 

150/5

Viso grūdo ruginė duona 30

Vištiena troškinta grietinėlėje su 

daržovėmis (t) 50/30/40

Virti ryžiai (a) (t) 100

Šv. kopūstų ir morkų salotos 70

Agurkinė sriuba su bulvėmis, 

perlinėmis kr. ir mork. (a) (t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Bulvių plokštainis (t) 220

Grietinė 30

Sezoninės daržovės 50

Trinta žiedinių kopūstų sriuba (a) 

(t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Žuvies maltinukai (t) 80

Bulvių košė (t) 100

Burokėlių salotos 70

Sezoninės daržovės 30

Varškės spygliukai (t) 150 

Grietinė 20

Sezoniniai vaisiai 60               

Nesaldinta arbata 200  

Virtas kiaušinis (t) 50

Duona su sviestu, vištiena ir 

daržovėmis 30/5/30/50

Nesaldinta arbata 200 

Kukurūzų kruopų košė su moliūgais, 

sviestu ir cinamonu (t) 150 200

Sezoniniai vaisiai 50

Nesaldinta arbata 200

Makaronai su jautienos padažu (t) 

100/80

Sezoninės daržovės 50

Nesaldinta arbata 200

Varškės ir bananų apkepas su nat. 

jogurtu ir uogomis (t) 140/30

Sezoniniai vaisiai 60

Nesaldinta arbata 200

(a) – patiekalai, pagaminti tik iš augalinės kilmės maisto produktų (be mėsos, žuvies, kiaušinių ir pieno produktų).

(t) – tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje. 

VILNIAUS LOPŠELIS–DARŽELIS „MEDYNĖLIS“ – 20 DIENŲ VALGIARAŠTIS

3 savaitė

PUSRYČIAI

PIETŪS

VAKARIENĖ

SVARBU: dėl neatvežtų produktų valgiaraštis gali kisti.



PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

Pieniška kukurūzų kruopų košė su 

sviestu ir uogomis (t)

200/20

Grūdų traputis 10

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška penkių grūdų košė su 

sviestu ir uogomis (t)  200/20

Varškės desertas su žele 

gabaliukais 50

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška avižinių kruopų košė su 

uogomis (t) 200/20

Saldintas jogurtas 125

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška ryžių košė su sviestu ir 

uogomis (t) 200/20

Varškė su uogomis 50

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Pieniška grikių kruopų košė (t) 

200/20

Duona su tepamu lydytu sūreliu ir 

sezoninėmis daržovėmis 30/10/30

Nesaldinta arbata 200

Sezoniniai vaisiai 100

Avinžirnių sriuba su žalumynais 

(a) (t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Troškinta ekologiška jautiena su 

grietinės padažu (t) 110

Perlinių kruopų košė su alyvuogių 

aliejumi (a) (t) 90

Sezoninės daržovės 100

Tiršta pomidorų ir lęšių sriuba (a) 

(t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Kalakutiena su priesk. žolelėmis (t) 

100

Virti rudieji ryžiai (a) (t) 100

Morkų salotos 70

Sezoninės daržovės 30

Burokėlių ir pupelių sriuba su 

bulvėmis, kopūstais ir morkomis (a) 

(t) 150 

Viso grūdo ruginė duona 30

Balandėliai su kiauliena (t) 200

Grietinės ir pomidorų pad. 30

Virtos bulvės (a) (t) 120

Sezoninės daržovės 50

Trinta cukinijų sriuba (a) (t) 150

Viso grūdo ruginė duona 30

Vištienos maltinukas (t) 100

Biri grikių košė (a) (t) 80

Kopūstų, morkų, obuolių salotos su 

alyvuogių aliejumi 70

Sezoninės daržovės 30

Bulvių sriuba su vištienos kukuliais 

(t) 130/20

Viso grūdo ruginė duona 30

Lašiša su priesk. žolelėmis (t) 80

Virtos bulvės (a) (t) 120

Burokėlių salotos 70

Sezoninės daržovės 30

Orkaitėje su garais apkeptos 

bulvės (t) 150 200 

Ekologiškas kefyras 150 150

Sezoniniai vaisiai 60 

Omletas su sūriu (t) 90

Fuona su sviestu ir sezoninėmis 

daržovėmis 30/5/50

Nesaldinta arbata 200 

Virti varškėčiai su sėlenėlėmis (t) 

150

Grietinė 20

Sezoniniai vaisiai 60

Nesaldinta arbata 200

Makaronai su sviestu ir ferm. sūriu 

(t) 150/15

Sezoniniai vaisiai 60

Saldinta kmynų arbata 200

Varškės ir ryžių apkepas  su nat. 

jogurtu ir uogomis (t) 180/35

Sezoniniai vaisiai 60

Nesaldinta arbata 200

(a) – patiekalai, pagaminti tik iš augalinės kilmės maisto produktų (be mėsos, žuvies, kiaušinių ir pieno produktų).

(t) – tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje. 

VILNIAUS LOPŠELIS–DARŽELIS „MEDYNĖLIS“ – 20 DIENŲ VALGIARAŠTIS

4 savaitė

PUSRYČIAI

PIETŪS

VAKARIENĖ

SVARBU: dėl neatvežtų produktų valgiaraštis gali kisti.


