
LUNDI

PIRMADIENIS

MARDI

ANTRADIENIS

MERCREDI

TREČIADIENIS

JEUDI

KETVIRTADIENIS

VENDREDI

PENKTADIENIS

Semaine 3
3-ioji savaitė

9-13 octobre
30 octobre-3 Nov. 
20-24 novembre
11-15 décembre 

spalio 9-13
spalio 30-lapkr. 3
lapkričio 20-24
gruodžio 11 -15

repas de midi pietūs

gouter pavakariai

Velouté de 
pottimarrons, bagette 

grillée

Poitrine de poulet 
sauce Napoletana  
gratin Dauphinois 

salade des légumes crus

Croissant
salade de fruits

tisane à la menthe

Trinta moliūgų sriuba 
prancūziškos duonos 
skrebučiai

Vištienos krūtinėlė 
Napoletana padažas 
Dauphinoise bulvės 
šviežių daržovių salotos

Ragelis Croissant
šviežių vaisių salotos
mėtų arbata

repas de midi pietūs

gouter pavakariai

Soupe de pois séchés 
crème-fraîche, pain

Blinis  Žemaičių 
sauce crème fraîche - beurre

bâtonnets de carottes

Gruau de 5 céréales
coulis de fraise

biscuit au cannelle 
chocolat chaud

Žirnių sriuba 
grietinė ir duona

Žemaičių blynai
sviesto grietinės padažas
morkų lazdelės

5 grūdų košė
trintos braškės
sausainukas su cinamonu 
kakava

repas de midi pietūs
Soupe à l’oseille aux 
boulettes de  viande 
crème-fraîche, pain

Rugštynių sriuba su 
mėsos frikadelėmis
grietinė ir duona

Pâtes à la sauce tomate 
maison Sugo, Mozzarella 

bâtonnets  de 
concombres  - poivrons
gélatine de framboises

Makaronai su naminiu po-
midorų padažu Sugo
Mozzarella sūris
agurkų-paprikų lazdelės
aviečių želė

gouter pavakariai

Crêpes au petit lait 
myrtilles, crème fraîche

tisane de camomille

Pasukų blyneliai su 
mėlynėmis, grietinė
ramunėlių arbata

repas de midi pietūs
Soupe de légumes

au millet et boulettes de 
poisson

crème fraîche, pain

Daržovių sriuba su sorų 
kruopomis ir žuvies 
kukulaičiais
grietinė ir duona 

Poulet à la Kiev
purée de pommes de terre

salade de légumes crus
fruit de saison

Vištienos Kijevo kotletas 
bulvių košė
šviežių daržovių salotos
sezoninis vaisius

gouter pavakariai
Pain au beurre 

bâtonnet de fromage 
blanc vanille 

thé rouge

Sviestinė bandelė
vanilinis varškės sūrelis 
raudonoji arbata

repas de midi pietūs

Soupe au riz et tomates
crème-fraîche, pain

Ryžių kruopų sriuba su 
pomidorais
grietinė ir duona

Boulettes de veau
sauce crème et aneth

orge perlé aux carottes 
et courgette, salade de 

betteraves, fruit de saison

gouter pavakariai

Crêpes Suzette
sauce organge -vanille

tisane de thym

Prancūziški lietiniai Crêpes 
Suzette su apelsininiu-
vaniliniu padažu
čiobrelių arbata

Maltos veršienos kepsneliai
grietinėlės ir krapų padažas 
perlinės kruopos su morkomis 
ir cukinija, burokėlių salotos
sezoninis vaisius


