
 

 

 

 

 

 

 

 

11-14 val. skambinkite telefono numeriu 8-676-51841,  

užsakykite pietus ir jau netrukus galėsite juos pasiimti! 

 

Gaminio pavadinimas Išeiga Kaina, Eur 
   

Ryžių pomidorinė sriuba 250/15 0,55 

Pieniška miežinių kruopų sriuba 250 g 0,40 

 

Lietiniai blynai su bulvių-rūkytos 
šoninės įdaru su grietine 

200/40 1,60 

Lietiniai blynai su varške ir 
razinomis su grietine 

200/40 1,40 

Kiaulienos plovas su daržovėmis 275/50/50 1,95 

Vištienos troškinys su grybais, r. 
šonine ir garnyru 

150/G 2,35 

Kiaulienos nugarinės kepsnys su 
sviesto-grietinės padažu ir 
garnyru 

100/40/G 2,55 

 

Dėl alergenu esančių patiekaluose, teirautis užsakant telefonu  8 676 51841 

 

Taip pat mūsų valgykloje galite užsisakyti pusgaminius:  

Lietinis blynas su varške ir razinomis 1 vnt – 0,60eur. 

Lietinis blynas su virta kiauliena 1vnt  - 0,80 eur. 

Lietinis blynas su virtomis bulvėmis ir rūkyta šonine 1 vnt - 0,70 eur. 

 

Valgiaraštis 
2020-11-30 



 

 

 

 

 

 

 

 

11-14 val. skambinkite telefono numeriu 8-676-51841,  

užsakykite pietus ir jau netrukus galėsite juos pasiimti! 

 

Gaminio pavadinimas Išeiga Kaina, Eur 
   

Raugintų kopūstų-bulvių sriuba 
su grietine 

250/20 0,50 

Šiupininė sriuba 250 1,20 

 

Vištienos kepsnys su sviesto- 
grietinės padažu ir garnyru 

100/50/G 2,55 

Žemaičių blynai su sviesto-
grietinės padažu 

200/50 1,55 

Kalakutienos guliašas su 
garnyru 

75/75/G 2,10 

Troškinta žuvies filė (r. menkė) 
su daržovėmis ir garnyru  

100/100/G  2,40 

Kepti varškėčiai su grietine 150/50 1,30 
 

Dėl alergenu esančių patiekaluose, teirautis užsakant telefonu  8 676 51841 

 

Taip pat mūsų valgykloje galite užsisakyti ir nusipirkti pusgaminius:  

Lietinis blynas su varške ir razinomis 1 vnt – 0,60eur. 

Lietinis blynas su virta kiauliena 1vnt  - 0,80 eur. 

Lietinis blynas su virtomis bulvėmis ir rūkyta šonine 1 vnt - 0,70 eur. 

Žemaičių blynas su mėsa 1vnt -0,65  eur. 

Žemaičių blynas su varške 1 vnt – 0,65  eur. 

 

 

Valgiaraštis 
2020-12-01 



 

 

 

 

 

 

 

 

11-14 val. skambinkite telefono numeriu 8-676-51841,  

užsakykite pietus ir jau netrukus galėsite juos pasiimti! 

Gaminio pavadinimas Išeiga Kaina, Eur 
   

Lašišos ir menkės žuvienė su 
grietinėle 

250 g 1,10 

Makaronų-bulvių sriuba su 
grietine 

250/20 0,50 

 

Kiaulienos nugarinės kepsnys su 
sviesto- grietinės padažu ir 
garnyru 

100/40/G 2,55 

Tark. bulvių cepelinai su mėsa ir 
grietine arba spirgučių padažu 

270/50 1,70 

Tark. bulvių cepelinai su varške 
ir grietine arba spirgučių padažu 

270/50 1,60 

Virta kalakutienos šlaunelių 
mėsa su garnyru 

100/G 2,40 

Kepti kiaulienos šonkauliukai su 
garnyru 

200/G 2,40 

 

Dėl alergenu esančių patiekaluose, teirautis užsakant telefonu  8 676 51841 

 

Taip pat mūsų valgykloje galite užsisakyti ir nusipirkti pusgaminius:  

Lietinis blynas su varške ir razinomis 1 vnt. – 0,60 Eur 

Lietinis blynas su virta kiauliena 1vnt. – 0,80 Eur 

Lietinis blynas su virtomis bulvėmis ir rūkyta šonine 1 vnt. – 0,70 Eur 

Žemaičių blynas su mėsa 1 vnt. – 0,65 Eur 

Žemaičių blynas su varške 1 vnt. – 0,65 Eur 

Valgiaraštis 
2020-12-02 



 

 

 

 

 

 

 

 

11-14 val. skambinkite telefono numeriu 8-676-51841,  

užsakykite pietus ir jau netrukus galėsite juos pasiimti! 

 

Gaminio pavadinimas Išeiga Kaina, Eur 
   

Tiršta žirnių-bulvių sriuba 250 g 0,50 

 

Kiaulienos nugarinės kepsnys 
su grybų padažu ir garnyru 

100/50/G 2,50 

Varškės apkepas su grietine ir 
uogiene 

200/20/20 1,60 

Kepti su garais vištienos 
kukuliai su sezamo sėklomis su 
grybų padažu ir garnyru 

120/40/G 2,40 

Jautienos troškinys su 
moliūgais ir garnyru 

120/G 2,40 

Balandėlis su mėsa, raudonuoju 
padažu ir garnyru 

216/100/150/50/50 1,65 

 

Dėl alergenu esančių patiekaluose, teirautis užsakant telefonu  8 676 51841 

Taip pat mūsų valgykloje galite užsisakyti ir nusipirkti pusgaminius:  

Lietinis blynas su varške ir razinomis 1 vnt. – 0,60 Eur 

Lietinis blynas su virta kiauliena 1vnt. – 0,80 Eur 

Lietinis blynas su virtomis bulvėmis ir rūkyta šonine 1 vnt. – 0,70 Eur 

Žemaičių blynas su mėsa 1 vnt. – 0,65 Eur 

Žemaičių blynas su varške 1 vnt. – 0,65 Eur 

 

Valgiaraštis 
2020-12-03 



 

 

 

 

 

 

 

 

11-14 val. skambinkite telefono numeriu 8-676-51841,  

užsakykite pietus ir jau netrukus galėsite juos pasiimti! 

 

Gaminio pavadinimas Išeiga Kaina, Eur 
   

Burokėlių-bulvių sriuba su 
grietine 

250/15 0,50 

Čili pupelių sriuba su sūriu 250/8 1,30 

 

Vištienos kepsnys su svogūnų 
padažu ir garnyru 

100/50/G 2,55 

Kiaulienos šašlykas su pomid. 
padažu, marin. svogūnais ir 
garnyru 

100/30/30/G 2,40 

Bulviniai blynai su varškės 
padažu 

300/100 1,60 

Kepta žuvis kaimiškai su 
garnyru 

160/G 2,40 

Keptos vištienos kepenėlės 
baltame padaže su garnyru 

75/50/G 2,00 

 

Dėl alergenu esančių patiekaluose, teirautis užsakant telefonu  8 676 51841 

 

Taip pat mūsų valgykloje galite užsisakyti ir nusipirkti pusgaminius:  

Lietinis blynas su varške ir razinomis 1 vnt. – 0,60 Eur 

Lietinis blynas su virta kiauliena 1vnt. – 0,80 Eur 

Lietinis blynas su virtomis bulvėmis ir rūkyta šonine 1 vnt. – 0,70 Eur 

Žemaičių blynas su mėsa 1 vnt. – 0,65 Eur 

Žemaičių blynas su varške 1 vnt. – 0,65 Eur 

Valgiaraštis 
2020-12-04 


