
Druskininkų lopšelis – darželis „Bitutė“         PATVIRTINTA lopšelio - darželio „Bitutė"  

4-7 metų amžiaus vaikams  direktorės Linos Bagdanavičienės 

 

 

 PUSRYČIAI 10 val. PIETŪS VAKARIENĖ 
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Penkių grūdų dribsnių košė 

su sviestu  ir džiovintais 

vaisiais (200/4/15);  

Sūrio lazdelė (20); 

Plikoma arbata be cukraus 

(150). 

 

 

Vaisiai (150) 

Ryžių ir pomidorų su vištienos 

kukuliais sriuba (150/25); 

Pilno grūdo duona (20); 

Vištienos troškinys su daržovėmis 

(brokolis, moliūgas, poras, morkos, 

žirneliai) (60/60); 

Virti rudieji ryžiai (80); 
Daržovių salotos su moliūgų sėklomis ir 

pirmo spaudimo aliejumi (60); 

Stalo vanduo (150). 

Virti varškėčiai su 

pilno grūdo miltais 

(120); 

Grietinė (25); 

Sultys (150). 
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Viso grūdo avižinių 

dribsnių košė su bananais 

(200/3); 

Uogos (30); 

Pienas (150). 

 

 

 

Vaisiai (150) 

Trinta moliūgų sriuba su moliūgų sėklomis 

ir kokosų pienu (150/10); 

Pilno grūdo duona (20);  

Jautienos-kiaulienos kukuliai troškinti 

pomidorų padaže (70/30); 

Virti makaronai (70);  

Kopūstų salotos su morkomis (50); 

Troškintos šparaginės pupelės su 

sviestu (50/3); 

Vanduo su citrina (150) 

Mieliniai blyneliai su 

obuoliais (120); 

Trintos uogos (30); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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Omletas (100); 

Vyšniniai; 

pomidorai/agurkas (25/25); 

Pilno grūdo  duona (20); 

Jogurtas (125); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150). 

 

 

Vaisiai (150)  

Raugintų kopūstų sriuba (150); 

Pilno grūdo duona (20); 
Troškintos vištienos blauzdelės be odos 

(100); 

Virti grikiai (60); 

Morkų lazdelės (40); 
Kopūstų salotos su agurkais ir 

konservuotais kukurūzais (50); 

Stalo vanduo (150). 

Ryžių kruopų košė su 

sviestu, kokosų pienu ir 

bananu (200/3); 

Karštas sumuštinis su 

fermentiniu sūriu, virtu 

kiaulienos kumpiu ir 

pomidoru padažu 

(30/35); 

Žolelių arbata be 

cukraus (150). 
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 Manų košė su cinamonu 

(200/3); 

Uogos (30); 

Sūrio lazdelės (20); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150). 

 

 

Vaisiai (150) 

Rūgštynių sriuba su grietine (150/5); 

Pilno grūdo duona (20) 

Kalakutienos kukulis (70); 
Bulvių košė su sviestu  (80/3); 

Morkų lazdelės (50); 

Agurkas (pagal sezoniškumą) (50); 
Stalo vanduo (150) 

Kepti varškėčiai su trintu 

uogu užpilu (120/30) 

Sultys (150). 
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Miežinių kruopų košė su 

džiovintais vaisiais ir 

sviestu (200/4/15); 
Viso grūdo duona su sviestu ir 

kiaušiniu (30/4/25); 

Žolelių arbata be cukraus 

(150). 

 

 

Vaisiai (150) 

Burokėlių sriuba su jautienos kukuliais 

(150/25); 

Pilno grūdo duona (20) 

Keptas konvekcinėje krosnyje tilapijos 

maltinis (75); 

Virti makaronai (70); 
Daržovių rinkinukas (agurkas, vyšniniai 

pomidorai) (20/20) 

Morkų lazdelės (50); 

Vanduo su kriauše (150). 

Spelta kviečių dribsnių 

košė su bananu ir agavu 

sirupu (200/35/3); 
Žolelių arbata be cukraus 

(150). 


