
LUNDI

PIRMADIENIS

MARDI

ANTRADIENIS

MERCREDI

TREČIADIENIS

JEUDI

KETVIRTADIENIS

VENDREDI

PENKTADIENIS

Semaine 2
2-oji savaitė

2-6 Octobre; 23-27 Octobre
13-17 Novembre; 4-8 Décembre

Spalio 2-6; Spalio 23-27
Lapkričio 13-17; Gruodžio 4-8

repas de midi pietūs

gouter pavakariai

Velouté de tomates à 
la crème
baguette

Morceaux de dinde
sauce moutarde

boulghour
salade aux olives

Crêpes parisiennes
yaourt nature

coulis de fraises
tisane de menthe

Trinta pomidorų sriuba 
su grietinėle
prancūziška duona

Kepti kalakutienos gabalėliai
garstyčių padažas
Bulgur kruopos
daržovių salotos su alyvuo-
gėmis

Paryžietiški blyneliai 
natūralus jogurtas
trintos braškės
mėtų arbata

repas de midi pietūs

gouter pavakariai

Borsch au chou et 
pommes de terre 

crème fraîche, pain

Escalope de porc
sauce blanche

purée de pommes de terre 
salade de tomates

Bouillie d‘avoine
sirop d‘érable

tisane de thym

Barščiai su kopūstais ir 
bulvėmis
grietinė duona

Kiaulienos eskalopas
baltas padažas
bulvių košė
pomidorų salotos

Avižų košė su klevų sirupu 
čiobrelių arbata
 

repas de midi pietūs

Soupe aux haricots 
crème fraîche, pain

Pupelių sriuba
grietinė, duona

Boulettes de boeuf
sauce fromage, riz

salade choux-poireaux

Jautienos kukuliukai su 
sūrio padažu, ryžiai
šviežių kopūstų-porų 
salotos

gouter pavakariai
Blinis de fromage blanc 

crème fraîche
coulis de fraises

thé au citron

Kepti varškėčiai
grietinė, trintos braškės
juoda arbata
su citrina

repas de midi pietūs
Soupe aux fricadelles 

de poulet
crème fraîche, pain

Sriuba su vištienos
frikadelėmis
grietinė, duona

Poisson pané
sauce tartare

pommes de terre à l’aneth
salade de betteraves

fruit de saison

Žuvies ragelis
totoriškas padažas
virtos bulvės su krapais
burokėlių salotos
sezoninis vaisius

gouter pavakariai
Bouillie de sarrasin

petit pain à la cannelle
lait

Grikių košė
mini bandelė su cinamonu 
pienas

repas de midi pietūs

Soupe de lentilles corail
crème fraîche, pain

Raudonųjų lęšių sriuba 
grietinė ir duona

Escalope de poulet Jūratė 
sauce beurre-crème fraîche

riz, salade de carottes et 
graines de tournesol

Vištienos kepsnys Jūratė  
sviesto-grietinės padažas
ryžiai, morkų salotos su 
saulėgrąžomis

gouter pavakariai
Boulettes de pommes de 

terres Švilpikai
sauce beurre-crème-fraîche

kéfir 

Virtų bulvių Švilpikai
su sviesto-grietinės padažu 
kefyras


