
Rugsėjo 25 d. / 25 Septembre 

Meksikietiška sriuba / Soupe mexicaine 
Vištienos filė gabaliukai tešloje / Filet de poulet pané 
Pikantiškas padažas / Sauce piquante 
Bulvių košė, ryžiai / Purée de pomme de terre, riz 
Vaisiai, sausainiai / Fruits, biscuits 
 

Rugsėjo 26 d. / 26 Septembre 

Šviežių daržovių salotos / Salade des légumes crus 
Žemaičių blynai / Blinis «Žemaičių» 
Grietinė / Crème fraîche 
Vaisiai, sausainiai / Fruits, biscuits 
  

Rugsėjo 27 d. / 27 Septembre 

Daržovių sriuba / Soupe de légumes 
Bulguro plovas su kiauliena / Pilaf de boulghour au porc 
Pomidorų skiltelės / Tomates 
Vaisiai, desertas / Fruits, dessert 
 

Rugsėjo 28 d. / 28 Septembre 

 
Burokėlių sriuba / Soupe de betteraves 
Natūralūs kiaulienos muštinukai / Escalopes de porc au naturel 
Grybų padažas / Sauce champignons 
Apkeptos  bulvės, grikiai / Pommes de terre, sarrasin 
Brokoliai / Brocolis 
Vaisiai, desertas / Fruits, dessert 
 

        Rugsėjo 29 d. / 29 Septembre 

Makaronų  sriuba / Soupe aux vermicelles 
Vištienos kepsnys su sezamais / Escalope de poulet aux sésames 
Garintos daržovės / Légumes à la vapeur 
Ryžiai, bulvių košė / Purée de pomme de terre, riz 
Vaisiai, desertas / Fruits, dessert 

 

 



Spalio 2 d. / 2 Octobre 

Iceberg salotos su alyvuogėmis  / Salade Iceberg aux olives 
Kiaulienos karbonadas užkeptas pomidorais ir sūriu / Steak de porc au fromage et tomates 
Makaronai / Pâtes 
Agurkai / Concombres 
Vaisiai, sausainiai / Fruits, biscuits 
 

Spalio 3 d. / 3 Octobre 

Šviežių kopūstų sriuba / Soupe de choux 
Paukštienos kepinukai / Escalopes de volaille 
Keptos bulvės, ryžiai / Pommes de terre au four, riz 
Troškintos daržovės / Légumes sautés 
Vaisiai, sausainiai / Fruits, biscuits 

Spalio 4 d. / 4 Octobre 

Cezario salotos su sūriu ir skrebučiais / Salade de César au fromage et croutons 
Keptos  vištienos juostelės, pikantiškas padažas / Bâtonnets de poulet, sauce piquant 
Ryžiai, bulvių košė / Riz, purée de pomme de terre 
Pomidorai / Tomates 
Sausainiai, vaisiai / Fruits, biscuits 
 

Spalio 5 d. / 5 Octobre 

Trinta moliūgų sriuba / Velouté de potimarron 
Kiaulienos guliašas / Goulasch de porc 
Makaronai / Pâtes 
Burokėlių salotos su žirneliais, pomidorai / Salade de betteraves aux petits pois, tomates 
Vaisiai, sausainiai  / Fruits, biscuits 
 

Spalio 6 d. / 6 Octobre 

Žiedinių kopūstų  sriuba / Soupe de chou-fleur 
Bulviniai blynai /  Blinis de pommes de terre 
Grietinė / crème fraîche 
Vaisiai,  desertas / Fruits, dessert 
 

 

 

 



Spalio 9 d. / 9 Octobre 

Raugintų kopūstų sriuba / Soupe de chou fermenté 
Kalakutienos filė kepsnys / Filet de dinde 
Troškintos daržovės su padažu / Légumes sautés à la sauce 
Ryžiai / Riz 
Vaisiai, želė / Fruits, gélatine 
 

Spalio 10 d. / 10 Octobre 

Šviežių daržovių salotos su brokoliais / Salade de légumes crus au brocolis 
Traškios vištienos blauzdelės / Pilons de poulet croustillants 
Bulvių košė / Purée de pommes de terre 
Agurkai, mar. agurkai / Concombres, concombres marinés 
Vaisiai, sausainiai / Fruits, biscuits 
 

Spalio 11 d. / 11 Octobre 

Žalių žirnelių  sriuba / Soupe de petits pois 
Plovas su kiauliena / Pilaf de porc 
Agurkai / Concombres 
Vaisiai, desertas / Fruits, dessert 
 

Spalio 12 d. / 12 Octobre 

Morkų, agurkų juostelės / Bâtonnets de concombres et carottes 
Vištienos filė gabaliukai apelsinų–imbierų padaže / Morceaux de filet de poulet à la sauce orange-
gingembre 
Laukiniai ryžiai / Riz sauvage 
Vaisiai, desertas / Fruits, dessert 
 

Spalio 13 d. / 13 Octobre 

Trinta cukinijos sriuba / Velouté de courgettes 
Lietiniai su kumpiu ir sūriu / Galettes jambon fromage 
Grietinė / Crème fraîche 
Vaisiai, sausainiai / Fruits, biscuits 
 

 

 

 



Spalio 16 d. / 16 Octobre 

Agurkinė sriuba / Soupe de concombres 
Vištienos kepsnys sūrio plutelėje / Escalope de poulet au fromage 
Keptos bulvės, grikiai / Pommes de terre au four, sarrasin 
Kopūstų salotos su paprika / Salade de chou aux poivrons 
Vaisiai, sausainiai / Fruits, biscuits 

Spalio 17 d. / 17 Octobre 

Iceberg salotos, agurkai / Salade de Iceberg, concombres 
Kiaulienos sprandinės šašlykas / Brochette de porc 
Marinuoti svogūnai, ryžiai, pomidorų padažas / Oignons marinés, riz, sauce tomate 
Vaisiai, desertas / Fruits, dessert 
 

Spalio 18 d. / 18 Octobre 

Špinatų sriuba / Soupe des épinards 
Cepelinai su mėsa / Cepelinai à la viande 
Vaisiai, desertas / Fruits, dessert 

Spalio 19 d. / 19 Octobre 

Burokėlių – kopūstų sriuba / Soupe chou-betteraves 
Rizotas su vištiena ir troškintomis daržovėmis / Risotto au poulet et légumes sautés 
Vaisiai, desertas / Fruits, dessert 
 

Spalio 20 d. / 20 Octobre 

Įvairų salotų lapų mišinys su alyvuogėmis / Salade verte aux olives 
Traškūs vištienos kotletukai su sezamais / Boulettes de poulet croustillantes au sésame 
Bulguras su daržovėmis / Boulghour aux légumes 
Vaisiai, desertas / Fruits, dessert 
 

Spalio 23 d. / 23 Octobre 

Šviežių daržovių salotos su saulėgrąžomis / Salade de légumes crus aux graines de tournesol 
Natūralus kiaulienos sprandinės kepsnys / Escalopes de porc au naturel 
Bulvių košė, ryžiai / Purée de pommes de terre, riz 
Vaisiai, meduoliai / Fruits, pains d’épice 
 
 
 
 
 



Spalio 24 d. / 24 Octobre 

Pievagrybių sriuba / Soupe de champignons 
Vištienos iešmeliai su daržovėmis / Brochettes poulet légumes 
Keptos bulvės, ryžiai  / Pommes de terre au four, riz 
Morkų salotos / Salade de carottes 
Vaisiai, sausainiai / Fruits, biscuits 
 

spalio 25 d. / 25 Octobre 

Cezario salotos su sūriu ir skrebučiais / Salade de César au fromage et croutons 
Keptos  vištienos juostelės, pikantiškas padažas / Bâtonnets de poulet, sauce piquant 
Ryžiai, bulvių košė / Riz, purée de pommes de terre 
Pomidorai / Tomates 
Sausainiai, vaisiai / Fruits, biscuits 
 

  


