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Savaitė 1
29/10/18
19/11/18
10/12/18
14/1/19
04/02/19
04/03/19
25/03/19
Savaitė 2

05/11/18
26/11/18
17/12/18
21/01/19
11/02/19
11/03/19
01/04/19

Savaitė 3
12/11/18
03/12/18
07/01/19
28/01/19
25/02/19
18/03/19

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

BBQ vištiena
Supjaustytos
kubeliais bulvės
Makaronai su sūriu
Česnakinės duonos
piršteliai
Žaliosios pupos

Kepta jautiena, Yorkshire
pudingas, keptos bulvės
su padažu
Pikantiška malta mėsa,
Yorkshire pudingas,
keptos bulvės, padažas
Maišytos daržovės

Suktinukas su dešrele
Bulvių košė

Kepta vištiena, keptos
bulvės, padažas

Margherita pica

Vegetariškos dešrelės,
keptos bulvės, padažas

Ledai, kokteilis,
obuolių desertas
Pirmadienis
Kepta vištiena
Supjaustytos
kubeliais bulvės
Itališka pasta su
pomidorų padažu
Česnakinės duonos
piršteliai
Sodo žirneliai

Šokolado ir mandarinų
biskvitas
Antradienis
Kepta kiauliena, keptos
bulvės, padažas

Sodo žirneliai ir saldieji
kukurūzai
Vaisinis avižinis paplotėlis

Sezoninės morkos ir
ropes, brokoliai
Mini biskvitas ir vaisių
skiltelės
Ketvirtadienis
Kepta vištiena, keptos
bulvės & padažas

Žuvies piršteliai
Bulvytės su pomidorų
padažu
Sluoksniuotas daržovių
pyragaitis
Bulvytės
Sodo žirneliai arba keptos
pupos
Įvairūs šaltieji desertai

Sluoksniuotas vegetarinis
pyragaitis, keptos bulvės,
padažas

Margherita pica

Pomidorų ir daržovių
pasta, česnakinė duona

Maišytos daržovės

Žaliųjų pupų ir saldžiųjų
kukurūzų mišinys
Įvairūs šaltieji desertai

Morkų ir brokolių mišinys

Trečiadienis
Lašiša
Pjaustytos kubeliais bulvės

Ketvirtadienis
Kepta kiauliena, keptos
bulvės ir padažas

Margherita pica

Quorn Korma, ryžiai ir
naan duona
Sezoninis kopūstas ir
morkos
Šokoladinis pyragaitis

Quorn piršteliai,
bulvių košė, padažas
Brocoliai

Obuolių ir
gervuogių avižinis
pyragaitis
Antradienis
Kepta jautiena, Yorkshire
pudingas, keptos bulvės,
padažas
Vegetarinis pyragas,
keptos bulvės, padažas
Maišytos daržovės

Ledai, kokteilis,
obuolių desertas

Pikantiškas žiemos obuolių
pyragas

Ledai, kokteilis,
Obuolių desertas
Pirmadienis
Kiaulienos dešrelės,
bulvių košė, padažas

Trečiadienis
Quorn dešrelių grilius,
bulvių košė

Sodo žirnelių ir saldžiųjų
kukurūzų mišinys
Trapios tešlos kepinys

Mini biskvitas ir vaisių
skiltelės

Penktadienis
Žuvis
Bulvytės su pomidorų
padažu
Saldžiųjų bulvyčių ir lęšių
karis, ryžiai, naan duona

Keptos pupos arba sodo
žirneliai
Rudeninis pyragas

Penktadienis
Žuvies piršteliai
Bulvytės su pomidorų
padažu
Vegetarinis maltinukas
pomidorų padaže su pasta
Sodo žirneliai
Įvairūs šaltieji desertai
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Alternatyvus desertas

Bananai, obuoliai, apelsinai, organinis jogurtas, ryžiai, vaisiai, sūris ir sausainiai, vaisių sultys, žele arba kokteiliai

Kiti užkandžiai dienos
metu

Duona, salotos

