
Vélouté de carottes au lait de
coco
Pain noir grillé
Haricots verts braisés, sauce
blanche
Purée de pommes de terre
Bâtonnets de concombre et de
courgette
Feuilles de laitue, vinaigrette au
citron et à l'huile d'olive

I I I I I I I V V V I 

SEPTEMBRE / RUGSĖJIS

V I I 
 1 2 3 4

5  7 8 9 1 0 1 16
1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 81 3
1 9 2 1 2 2 2 3 2 4 2 52 0

2 6 2 82 7 2 9 3 0

Geltonųjų ir žaliųjų šparaginių
pupelių sriuba, sezamų aliejus
Juoda duona
Troškintos daržovės
Smulkus kuskusas
Šviežių kopūstų salotos su
ridikėliais ir krapais
Šviežių agurkų lazdelės

Soupe au potiron et aux
lentilles, huile de lin
Pain noir grillé
Crêpes au fromage
Tranches de tomates fraîches
Salade, pousses de tournesol

Moliūgų ir lęšių sriuba, sėmenų
aliejus
Juodos duonos skrebučiai
Lietiniai blynai su sūriu
Šviežių pomidorų skiltelės
Salotų lapai, saulėgrąžų daigai

Soupe de betteraves, huile de lin
Pain noir confetti
Légumes à la vapeur, herbes
Riz
Salade de chou pékinois au
paprika et au persil
Tranches de concombre frais

Soupe de choux frais avec
cumin, huile d'olive
Pain noir à l'ail
Légumes à la vapeur
Semoule perlée
Brocoli avec du beurre
Salade de betteraves fraîches,
roquette 

Kreminė morkų sriuba su kokoso
pienu
Juodos duonos skrebučiai
Troškintos šparaginės pupelės,
baltas padažas
Naminė bulvių košė
Agurkų ir cukinijų lazdelės
Salotų lapai, citrininis alyvuogių
aliejaus padažas

Soupe de haricots jaunes et
verts, huile de sésame
Pain noir
Légumes à la vapeur
Couscous fin
Salade de chou frais avec
radis et aneth
Bâtonnets de concombre
frais

Gâteau au fromage blanc
sans gluten avec des bananes
Purée de fraises au yaourt
Thé sans sucre

Varškės apkepas su bananais
be glitimo
Trintos braškės su jogurtu
Arbata be cukraus

Porridge de sarrasin
Fruits
Thé sans sucre

Pieniška grikių kruopų košė
Vaisiai
Arbata be cukraus

Boulettes de fromage blanc et
de pommes de terre
Sauce au beurre-crème fraiche
Thé sans sucre

Pain blanc confetti, fromage,
feuilles d'oignon
Tranches de tomates
Thé sans sucre

Confetti balta duona, sūris,
svogūnų laiškai
Šviežių pomidorų skiltelės
Arbata be cukraus

Boulettes de fromage blanc,
son 
Purée de fraises
Thé sans sucre

Varškėčiai su sėlenomis
Trintos braškėmis
Arbata be cukraus

Déjeuner

Goûter

Pietūs

Lundi
Pirmadienis

Pavakariai

Pietūs Pietūs

Šilkiniai varškės ir bulvių
virtinukai
Grietinės – sviesto padažas
Arbata be cukraus

Pietūs

Goûter

Pietūs

Mardi
Antradienis

Mercredi
Trečiadienis

Jeudi
Ketvirtadienis

Vendredi
Penktadienis

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Goûter Goûter Goûter

Pavakariai Pavakariai Pavakariai Pavakariai

Burokėlių sriuba, linų sėmenų
aliejus
Tamsi Confetti duona
Troškintos daržovės, žolelės
Laukiniai ryžiai
Pekino kopūstų salotos su
paprika ir petražolėmis
Šviežių agurkų griežinėliai

Šviežių kopūstų sriuba su
kmynais, alyvuogių aliejus
Juoda duona su česnaku
Troškintos daržovės
Perlinės kruopos
Garinti brokoliai su sviestu
Šviežių burokėlių salotos su
grąžgarstėmis



Žaliųjų žirnelių sriuba,
sėmenų aliejus
Juoda duona
Troškintos daržovės
Bulgur kruopos
Morkų salotos su česnaku
Šviežių agurkų lazdelės

Velouté de tomates aux lentilles
rouges, huile d'olive
Pain confetti
Gratin de pommes de terre et de
patates douces
Sauce chaude au fromage blanc
Tranches de tomates
Épinards, salade,  pousses de
tournesol

Trinta pomidorinė sriuba su
raudonaisiais lęšiais, alyvuogių
aliejus
Tamsi Confetti duona
Bulvių ir batatų apkepas
Šiltas varškės padažas
Šviežių pomidorų skiltelės
Špinatai, salotų lapai, saulėgrąžų
daigai

Soupe des légumes
Lavash
Ragoût de légumes avec des petits
pois et du maïs
Gruaux de sarrasin aux graines de
bourrache
Salade de betteraves et de
carottes rôties avec des graines de
tournesol
Concombres

Daržovių sriuba, žaluma
Lavašas
Daržovių troškinys su žirneliais ir
kukurūzais
Grikių kruopos su burnočio
sėklomis
Keptų burokėlių ir keptų morkų
salotos su saulėgrąžomis
Šviežių agurkų griežinėliai

Soupe Minestrone italienne avec
haricots, huile d'olive
Pain noir Confetti
Légumes à la vapeur
Pommes de terre bouillies à
l'aneth
Salade de chou blanc avec
courgette et verdure
Bâtonnets de poivrons rouges

Itališka “Minestronė” sriuba su
pupelėmis, alyvuogių aliejus
Tamsi Confetti duona
Troškintos daržovės
Virtos bulvės su krapais
Baltagūžio kopūsto salotos su
cukinija ir žaluma
Raudonųjų paprikų lazdelės

Purée de courgettes et
d'épinards à la crème fraiche
Pain noir grillé
Ragoût de légumes aux pois
chiches, légumes verts
Riz blanc et brun
Tomates, cornichons,
roquette
Bâtonnets de courgette

Trinta cukinijų ir špinatų sriuba
su grietinėle
Juodos duonos skrebučiai
Troškintos daržovės su
avinžirniais, žaluma
Baltųjų ir rudųjų ryžių kruopos
Vyšniniai pomidoriukai,
grąžgarstės
Cukinijų lazdelės

Soupe de petits pois, huile
de lin
Pain noir
Légumes à la vapeur
Boulgour
Salade de carottes à l'ail
Bâtonnets de concombre
frais

Gâteau de fromage blanc et
quinoa aux cerises
Crème fraiche
Thé sans sucre

Varškės ir bolivinės balandos
apkepas su vyšniomis
Grietinė
Arbata be cukraus

Cupcakes aux œufs et au
fromage
Bâtonnets de carottes
Thé sans sucre

Kiaušinių ir sūrio keksiukai
Švž. morkų lazdelės
Arbata be cukraus

Porridge de riz au lait de
coco
Fruits
Thé sans sucre

Kibinas au poulet, sésame
Bâtonnets de concombre
Thé sans sucre

Kibinas su vištiena, sezamai
Šviežių agurkų lazdelės
Arbata be cukraus

Gratin de fromage blanc avec
canneberges
Sauce au yaourt naturel
Thé sans sucre

Trintos varškės apkepas su
spanguolėmis
Natūralaus jogurto padažas
Arbata be cukraus

Déjeuner

Goûter

Pietūs

Lundi
Pirmadienis

Pavakariai

Pietūs Pietūs

Apvaliųjų ryžių košė su kokoso
pienu
Vaisiai
Arbata be cukraus

Pietūs

Goûter

Pietūs

Mardi
Antradienis

Mercredi
Trečiadienis

Jeudi
Ketvirtadienis

Vendredi
Penktadienis

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Goûter Goûter Goûter

Pavakariai Pavakariai Pavakariai Pavakariai

I I I I I I I V V V I 

SEPTEMBRE / RUGSĖJIS

V I I 
 1 2 3 4

5  7 8 9 1 0 1 16
1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 81 3
1 9 2 1 2 2 2 3 2 4 2 52 0

2 6 2 82 7 2 9 3 0



Ryžių pomidorinė su bazilikais ir
alyvuogių aliejumi
Lavašas
Makaronai su daržovių padažu,
tarkuotas sūris
Įvairiaspalvių paprikų lazdelės,
salotų lapai
Morkų griežinėliai su žolelėmis

Soupe de pois chiches avec
tomates, huile d'olive
Pain Confetti 
Crêpes au fromage frais à la
vanille
Yaourt grec
Bâtonnets de carotte 

Avinžirnių sriuba su pomidorais
ir žalumynais, alyvuogių aliejus
Tamsi Confetti duona
Lietiniai su vaniline varške
Graikiškas jogurtas
Morkų lazdelės

Soupe de betteraves avec
céleri et poivrons, huile
d'olive
Pain à l'ail
Riz pilaf aux légumes
Tranches de tomates fraîches,
pousses de tournesol
Pois verts aux herbes

Burokėlių sriuba su salierais ir
paprikomis, alyvuogių aliejus
Duona su česnaku
Plovas su daržovėmis
Šviežių pomidorų skiltelės,
saulėgrąžų daigai
Žalieji žirneliai su žolelėmis

Soupe de pois cassés au persil,
huile de sésame
Pain confetti 
Ragoût de légumes
Boulgour
Brocoli à l'ail
Salade de chou pékinois et radis,
feuilles d'épinards

Skaldytų žirnių sriuba su
petražolėmis, sezamų aliejus
Tamsi Confetti duona
Daržovių troškinys
Bulgur kruopos
Brokoliai su česnaku
Pekino kopūstų ir ridikėlių
salotos, špinatų lapai

Soupe à l'oseille et épinards
Pain noir à l'ail
Légumes à la vapeur
Purée de pommes de terre,
potiron
Salade tomates/concombres
Crème fraiche

Rūgštynių ir špinatų sriuba,
alyvuogių aliejus
Juoda duona su česnaku
Troškintos daržovės
Bulvių ir moliūgų košė
Pomidorų ir agurkų salotos,
svogūnų laiškai
Grietinė

Soupe de tomates au riz,
basilic et à l'huile d'olive
Lavash
Pâtes à la sauce végétale,
fromage râpé 
Bâtonnets de poivrons
multicolores, salade
Tranches de carottes aux
herbes

Gâteau au fromage frais et aux
raisins secs
Crème fraiche
Thé sans sucre

Tradicinė varškės užkepėlė su
razinomis
Grietinė
Arbata be cukraus

Sarrasin au beurre de ghee
Tomates cerises
Thé sans sucre

Grikių kruopos su ghee sviestu
Vyšniniai pomidoriukai
Arbata be cukraus

Cupcakes à la farine complète
avec pommes et fruits secs
Yaourt à boire
Thé sans sucre

Riz au lait
Fruits
Thé sans sucre

Pieniška ryžių košė
Vaisiai
Arbata be cukraus

Boulettes de fromage blanc 
Sauce aux framboises et au
yaourt
Thé sans sucre

Varškėčiai kepti be riebalų
Aviečių ir jogurto padažas
Arbata be cukraus

Déjeuner

Goûter

Pietūs

Lundi
Pirmadienis

Pavakariai

Pietūs Pietūs

Viso grūdo keksiukai su
obuoliais ir dž. vaisiais
Geriamas jogurtas
Arbata be cukraus

Pietūs

Goûter

Pietūs

Mardi
Antradienis

Mercredi
Trečiadienis

Jeudi
Ketvirtadienis

Vendredi
Penktadienis

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Goûter Goûter Goûter

Pavakariai Pavakariai Pavakariai Pavakariai

I I I I I I I V V V I 

SEPTEMBRE / RUGSĖJIS

V I I 
 1 2 3 4

5  7 8 9 1 0 1 16
1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 81 3
1 9 2 1 2 2 2 3 2 4 2 52 0

2 6 2 82 7 2 9 3 0



Vištienos sultinys su žirneliais,
žaluma
Lavašas
Daržovių juostelės su paprika,
žaluma
Perlinis kuskusas
Cukinijų ir agurkų griežinėliai
Morkų salotos su moliūgų
sėklomis

Soupe de haricots aux légumes,
huile d'olive
Pain à l'ail
Pâtes à la farine de blé dur avec
sauce tomate et fromage 
Tomates cerises, feuilles
d'épinards
Bâtonnets de carotte

Spalvotų pupelių sriuba su
daržovėmis, alyvuogių aliejus
Duona su česnaku
Durum miltų makaronai su keptų
pomidorų ir sūrio padažu
Vyšniniai pomidorai, maži špinatų
lapai
Morkų lazdelės

Soupe de chou-fleur avec crème
et des verdures
Pain noir confetti 
Légumes à la vapeur
Purée de pommes de terre 
Tranches de concombre
Cubes de betterave, feuilles de
betterave

Žiedinių kopūstų sriuba su
grietinėle ir žaluma
Tamsi Confetti duona
Troškintos daržovės
Bulvių košė su sviestu
Agurkų griežinėliai
Virtų burokėlių kubeliai,
burokėlių lapai

Soupe aux patates douces et
aux carottes, huile d'olive
Croutons de pain noir
Légumes à la vapeur
Semoule perlée
Bâtonnets de poivrons, salade
de chou frisé frais avec
épinards et pois verts

Trinta saldžiųjų bulvių ir morkų
sriuba, alyvuogių aliejus
Juodos duonos skrebučiai
Troškintos daržovės
Perlinės kruopos
Paprikų lazdelės, šviežių kopūstų
salotos su špinatais ir žaliaisiais
žirneliais

Soupe au poivrons et à la
semoule
Pain noir confetti
Légumes sautés
Sarrasin 
Salade de concombres, radis
blancs et pommes
Tranches de tomates fraîches

Paprikų ir kruopų sriuba, 
Tamsi Confetti duona
Daržovės apkeptos
Grikių kruopos su bolivine
balanda
Agurkų, balto ridiko ir obuolių
salotos
Šviežių pomidorų skiltelės

Bouillon de poulet avec petits
pois
Lavash
Bœuf au paprika, légumes verts
Couscous perlé
Tranches de courgette et de
concombre
Salade de carottes aux graines
de courge

Gâteau au fromage blanc avec
flocons d'avoine et ananas
Sauce aux myrtilles 
Thé sans sucre

Varškės apkepas su avižiniais
dribsniais ir ananasais
Trintų mėlynių padažas
Arbata be cukraus

Pain confetti avec fromage
blanc  et tomates séchées 
Bâtonnets de concombre
Thé sans sucre

Šviesi Confetti duona
Varškės užtepėlė su saulėje
dž.pomidorais ir krapais
Agurkų lazdelės
Arbata be cukraus

Muffins au fromage blanc et
aux carottes (sans gluten)
Yaourt à la pêche à boire
Thé sans sucre

Kibinas à la dinde et aux
légumes
Bâtonnets de carottes 
Thé sans sucre

Viso grūdo kibinas su
daržovėmis
Šviežių morkų lazdelės
Arbata be cukraus

Pommes de terre rôties
Sauce à la crème fraiche et à
l'ail 

Apkeptos bulvių skiltelės
Grietinės – česnakų padažas su
žaluma

Déjeuner

Goûter

Pietūs

Lundi
Pirmadienis

Pavakariai

Pietūs Pietūs

Varškės – morkų keksiukai (be
glitimo)
Geriamas persikų jogurtas
Arbata be cukraus

Pietūs

Goûter

Pietūs

Mardi
Antradienis

Mercredi
Trečiadienis

Jeudi
Ketvirtadienis

Vendredi
Penktadienis

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Goûter Goûter Goûter

Pavakariai Pavakariai Pavakariai Pavakariai

I I I I I I I V V V I 

SEPTEMBRE / RUGSĖJIS

V I I 
 1 2 3 4

5  7 8 9 1 0 1 16
1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 81 3
1 9 2 1 2 2 2 3 2 4 2 52 0

2 6 2 82 7 2 9 3 0


