
PIRMADIENIS 
2016.02.29 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
KOPŪSTŲ SRIUBA 
(Kopūstai, bulvės,  morkos, svogūnai, grietinė 30%, joduota druska, 
prieskoniai) 

250/10 0,30 

RŪGŠTYNIŲ SRIUBA 
(Rūgštynės, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, joduota 
druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KEPTA KIAULIENA SU SVOGŪNAIS 
(kiauliena,  svogūnai, joduota druska, prieskoniai) 

75/30/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

VIRTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(virtos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

200/40 1,00 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa 
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

ZRAZAI 
(kiauliena, svogūnai, morkos, joduota druska, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,40 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTRADIENIS 
2016.03.01  
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
POMIDORINĖ SRIUBA 
(ryžiai, pomidorai, pomidorų padažas, grietinė 30%, joduota druska, 
prieskoniai) 

250/10 0,30 

GRYBŲ SRIUBA 
(Grybai, bulvės,  morkos, svogūnai, grietinė 30%, joduota druska, 
prieskoniai) 

250/10 0,30 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS TROŠKINYS 
(kiauliena, svogūnai, morkos, pomidorų padažas, prieskoniai) 

75/50/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

VIRTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(virtos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

200/40 1,00 

BALANDĖLIAI 
(kopūstai, malta kiauliena, ryžiai, morkos, svogūnai, joduota druska, 
prieskoniai 

120/100 1,20 

LIETINIAI su mėsa ir grietine 120/40 1,20 
VARŠKĖS APKEPAS su grietine 
(varškė, kiaušiniai, manų kruopos, pienas, joduota druska, cukrus) 

150/40 1,00 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREČIADIENIS 
2016.03.02 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
KOPŪSTŲ SRIUBA 
(Kopūstai, bulvės,  morkos, svogūnai, grietinė 30%, joduota druska, 
prieskoniai) 

250/10 0,30 

ŽIRNIŲ SRIUBA 
(žirniai, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, joduota 
druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

PLOVAS 
(kiauliena, ryžiai, morkos, tomato pasta, svogūnai, joduota druska, 
prieskoniai) 

48/200 1,20 

VIRTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(virtos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

200/40 1,00 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa  
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

TROŠKINTA JAUTIENA 
(jautiena, morkos, svogūnai, joduota druska, prieskoniai) 

75/50/100 1,70 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KETVIRTADIENIS 
2016.03.03 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
ŽIRNIŲ SRIUBA 
(žirniai, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, joduota 
druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

PERTRINTA DARŽOVIŲ SRIUBA 
(morkos, paprika, česnakas, svogūnas, sviestas, kepintas kiaulienos faršas, 
sūris, grietinė, joduota druska, prieskoniai) 

250/10 0,60 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

TROŠKINTI (rauginti) KOPŪSTAI SU KIAULIENA 
(kiauliena, šv. kopūstai, svogūnai, morkos, tomato pasta,  joduota druska, 
prieskoniai, 

100/100 1,40 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

TARKUOTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(tarkuotos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

180/40 1,20 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa  
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

BULVINIAI RAGELIAI 
(bulvės, krakmolas, kiauliena, svogūnai, džiūvėsėliai, joduota druska, 
prieskoniai) 

200/30 1,00 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENKTADIENIS 
2016.03.04 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
PUPELIŲ SRIUBA 
(pupelės, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, joduota 
druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

RAUGINTŪ KOPŪSTŲ SRIUBA 
(rauginti kopūstai, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, 
joduota druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

VIŠTIENOS TROŠKINYS 
(vištiena, svogūnai, morkos, grietinė, sviestas, joduota druska,  prieskoniai) 

75/50/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

KOTLETAS „ASTRA“ 
(vištiena, razinos, sūris, virtas kiaušinis, džiuvesėliai, joduota druska, 
prieskoniai) 

100/100/50 1,50 

BULVIŲ PLOKŠTAINIS 
(trintos bulvės, pienas, svogūnai, joduota druska, prieskoniai) 

200/40 1,00 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa  
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

VARŠKĖČIAI 
(varškė, miltai, joduota druska) 

200/10 1,00 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIRMADIENIS 
2016.03.07 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
POMIDORINĖ SRIUBA 
(ryžiai, pomidorai, pomidorų padažas, grietinė 30%, joduota druska, 
prieskoniai) 

250/10 0,30 

RŪGŠTYNIŲ SRIUBA 
(Rūgštynės, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, joduota 
druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

NATŪRALUS KOTLETAS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KEPTA KIAULIENA SU SVOGŪNAIS 
(kiauliena,  svogūnai, joduota druska, prieskoniai) 

75/30/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

VIRTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(virtos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

200/40 1,00 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa 
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

ZRAZAI 
(kiauliena, svogūnai, morkos, joduota druska, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,40 

MIELINIAI BLYNAI 
(miltai, pienas, mielės, cukrus, druska) 

120 0,60 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREČIADIENIS 
2016.03.08 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
POMIDORINĖ SRIUBA 
(ryžiai, pomidorai, pomidorų padažas, grietinė 30%, joduota druska, 
prieskoniai) 

250/10 0,30 

PERTRINTA DARŽOVIŲ SRIUBA 
(morkos, paprika, česnakas, svogūnas, sviestas, kepintas kiaulienos faršas, 
sūris, grietinė, joduota druska, prieskoniai) 

250/10 0,60 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS TROŠKINYS 
(kiauliena, svogūnai, morkos, pomidorų padažas, prieskoniai) 

75/50/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

PLOVAS 
(kiauliena, ryžiai, morkos, tomato pasta, svogūnai, joduota druska, 
prieskoniai) 

48/200 1,20 

TARKUOTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(tarkuotos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

180/40 1,20 

LIETINIAI su mėsa ir grietine 120/40 1,20 
GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KETVIRTADIENIS 
2016.03.09 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
ŽIRNIŲ SRIUBA 
(žirniai, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, joduota 
druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

PERTRINTA DARŽOVIŲ SRIUBA 
(morkos, paprika, česnakas, svogūnas, sviestas, kepintas kiaulienos faršas, 
sūris, grietinė, joduota druska, prieskoniai) 

250/10 0,60 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

MAKARONAI SU KIAULIENOS FARŠU 
(makaronai, kiaulienos faršas, paprika, svogūnai, tomato pasta, druska, 
prieskoniai) 

150/80 1,40 

PUPELIŲ TROŠKINYS SU KIAULIENA 
(kiauliena, pupelės, svogūnai, joduota druska, prieskoniai) 

75/50/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

TARKUOTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(tarkuotos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

180/40 1,20 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa  
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENKTADIENIS 
2016.03.11 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
PUPELIŲ SRIUBA 
(pupelės, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, joduota 
druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

RAUGINTŪ KOPŪSTŲ SRIUBA 
(rauginti kopūstai, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, 
joduota druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

VIŠTIENOS TROŠKINYS 
(vištiena, svogūnai, morkos, grietinė, sviestas, joduota druska,  prieskoniai) 

75/50/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

KOTLETAS „ASTRA“ 
(vištiena, razinos, sūris, virtas kiaušinis, džiūvėsėliai, joduota druska, 
prieskoniai) 

100/100/50 1,50 

VIRTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(virtos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

200/40 1,00 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa  
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

BULVIŲ PLOKŠTAINIS 
(trintos bulvės, pienas, svogūnai, joduota druska, prieskoniai) 

200/40 1,00 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIRMADIENIS 
2016.03.14 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
KOPŪSTŲ SRIUBA 
(Kopūstai, bulvės,  morkos, svogūnai, grietinė 30%, joduota druska, 
prieskoniai) 

250/10 0,30 

RŪGŠTYNIŲ SRIUBA 
(Rūgštynės, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, joduota 
druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

NATŪRALUS KOTLETAS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KEPTA KIAULIENA SU SVOGŪNAIS 
(kiauliena,  svogūnai, joduota druska, prieskoniai) 

75/30/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

VIRTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(virtos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

200/40 1,00 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa 
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

ZRAZAI 
(kiauliena, svogūnai, morkos, joduota druska, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,40 

LENKIŠKI BALANDĖLIAI 
(šv. kopūstai, faršas, joduota druska, prieskoniai) 

80/30/100 1,50 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTRADIENIS 
2016.03.15 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
BUROKĖLIŲ SRIUBA 
(burokėliai, bulvės,  morkos, svogūnai, grietinė 30%, joduota druska, 
prieskoniai) 

250/10 0,30 

GRYBŲ SRIUBA 
(Grybai, bulvės,  morkos, svogūnai, grietinė 30%, joduota druska, 
prieskoniai) 

250/10 0,30 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

TROŠKINTOS KĖPENĖLĖS 
(vištienos kepenėlės, grietinė, joduota druska, prieskoniai) 

75/50/100 1,50 

PUPELIŲ TROŠKINYS SU KIAULIENA 
(kiauliena, pupelės, svogūnai, morkos, grietinė, joduota druska, 
prieskoniai) 

75/50/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

VIRTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(virtos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

200/40 1,00 

BALANDĖLIAI 
(kopūstai, malta kiauliena, ryžiai, morkos, svogūnai, joduota druska, 
prieskoniai 

120/100 1,20 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa 
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

LIETINIAI su mėsa ir grietine 120/40 1,20 
VARŠKĖS KUKULIAI 
(virtos bulvės, varškė, krakmolas, joduota druska) 

145/45 1,00 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREČIADIENIS 
2016.03.16 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
PIENIŠKA PERLINIŲ KRUOPŲ SRIUBA 
(perlinės kruopos, pienas, druska)) 

250 0,30 

ŽIRNIŲ SRIUBA 
(žirniai, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, joduota 
druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

NATŪRALUS KOTLETAS  
(kiauliena, džiūvėsiai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

TROŠKINTA JAUTIENA 
(jautiena, morkos, svogūnai, joduota druska, prieskoniai) 

75/50/100 1,70 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

PLOVAS 
(kiauliena, ryžiai, morkos, tomato pasta, svogūnai, joduota druska, 
prieskoniai) 

48/200 1,20 

VIRTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(virtos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

200/40 1,00 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa 
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

KOTLETAS „JŪRATĖ“ 
(vištiena, džiūvėsiai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

DEŠRELIŲ TROŠKINYS 
(dešrelės, bulvės, šv. kopūstai, morkos, paprika, grietinė, joduota druska, 
prieskoniai) 

200 1,00 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KETVIRTADIENIS 
2016.03.17 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
BUROKĖLIŲ SRIUBA 
(burokėliai, bulvės,  morkos, svogūnai, grietinė 30%, joduota druska, 
prieskoniai) 

250/10 0,30 

PERTRINTA DARŽOVIŲ SRIUBA 
(morkos, paprika, česnakas, svogūnas, sviestas, kepintas kiaulienos faršas, 
sūris, grietinė, joduota druska, prieskoniai) 

250/10 0,60 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

MAKARONAI SU KIAULIENOS FARŠU 
(makaronai, kiaulienos faršas, paprika, svogūnai, tomato pasta, druska, 
prieskoniai) 

150/80 1,40 

TROŠKINTI (rauginti) KOPŪSTAI SU KIAULIENA 
(kiauliena, šv. kopūstai, svogūnai, morkos, tomato pasta,  joduota druska, 
prieskoniai, 

75/50/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

TARKUOTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(tarkuotos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

180/40 1,20 

ŽEMAIČIŲ BLYNAI su mėsa  
(virtos bulvės, kiauliena, druska, krakmolas, kiaušiniai, prieskoniai) 

200/40 1,00 

VARŠKĖS APKEPAS su grietine 
(varškė, kiaušiniai, manų kruopos, pienas, joduota druska, cukrus) 

150/40 1,00 

VARŠKĖS RYŽIŲ APKEPAS 
(varškė, ryžiai, kiaušiniai, kefyras, manai, druska, cukrus) 

130/30 0,80 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENKTADIENIS 
2016.03.18 
 

VALGIARAŠTIS 
 

PAVADINIMAS IŠEIGA KAINA 
PERLINIŲ KRUOPŲ SRIUBA 
(perlinės kruopos, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, 
joduota druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

RAUGINTŪ KOPŪSTŲ SRIUBA 
(rauginti kopūstai, bulvės,  morkos, svogūnai, kiaušiniai, grietinė 30%, 
joduota druska, prieskoniai) 

250/10 0,30 

MĖSOS KUKULIAI  
(kiauliena, svogūnai, sviestas, grietinė, prieskoniai) 

50/50/100/50 1,20 

KIAULIENOS MALTINIS  
(kiauliena, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,20 

ĮDARYTAS KOTLETAS 
(kiauliena, sūris, svogūnai, prieskoniai) 

100/100/50 1,40 

VIŠTIENOS KEPSNYS  
(vištiena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

KIAULIENOS KEPSNYS  
(kiauliena,  kiaušiniai, džiūvėsėliai, joduota druska, prieskoniai) 

100/100/50 1,80 

VIŠTIENOS TROŠKINYS 
(vištiena, svogūnai, morkos, grietinė, sviestas, joduota druska,  prieskoniai) 

75/50/100 1,50 

PIENIŠKOS DEŠRELĖS  
(kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno baltymai, druska, prieskoniai, 
konservantas E250, antioksidatorius E300, stabilizatorius E450, 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E262, E330, E451, gliukozės sirupas, 
kvapiosios medžiagos) 

120/100/50 1,00 

KOTLETAS „ASTRA“ 
(vištiena, razinos, sūris, virtas kiaušinis, džiūvėsėliai, joduota druska, 
prieskoniai) 

100/100/50 1,50 

VIRTŲ BULVIŲ CEPELINAI su mėsa ir grietine 
(virtos bulvės, kiauliena, krakmolas,  joduota druska,) 

200/40 1,00 

NETIKRAS ZUIKIS  
(malta kiauliena, batonas, kiaušiniai, svogūnai, joduota druska, prieskoniai) 

50/100/50 0,70 

BULVIŲ PLOKŠTAINIS 
(trintos bulvės, pienas, svogūnai, joduota druska, prieskoniai) 

200/40 1,00 

GARNYRAI 
(Pasirinktinai bulvių košė ar virtos bulvės, grikiai, ryžiai, makaronai  ir 
pasirinktinai salotos (kopūstų, burokėlių, morkų) 

  

Kompotas 200 0,20 
 


