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                                                         Vaikučių virtuvėlė „Namų dvasia“, Vilnius
                                                             VAIKŲ ŠVENTINIO STALO PASIŪLYMAS

Patiekalo pavadinimas Kaina   Užsako-
mas 
kiekis

Užkandžiai vaikų šventiniam stalui:

Naminis varškės tortas su „guminiais“ meškiukais 10 Eur/ kg.

Duoniukas arba čipsas su varškės – daržovių arba kumpio įdaru 0,70 Eur./vnt.
Minimalus 
kiekis – 20 vnt.

http://www.namudvasia.lt/
mailto:namu.kepyklele@gmail.com
mailto:namu.kepyklele@gmail.com


Mini kibinukai su:
- vištiena
- kiauliena
- varške ir špinatais
- daržovėmis

1,1 Eur/vnt.

Minimalus 
kiekis:20 vnt.

Vaisių rinkinukai 2 Eur/vnt.

Šv. morkytės vazelėje 1,5 Eur/vazelė

Skrudinti vištienos kukuliukai 0,70 Eur /vnt.
Minimalu
s 
kiekis:20 
vnt.

Užkandis su Mocarela 1 Eur/vnt.
Minimalu
s 
kiekis:20 
vnt.

Blyneliai, lieti medumi 1 Eur/3 blyneliai

Skrebutis su šv. pomidorų brusketa 0,70 Eur/vnt.
Minimalu
s 
kiekis:20 



vnt.

Įdarytas kiaušinis 1 Eur/vnt.

Lavašiukai su daržovėmis arba vištiena 0,50 Eur/vnt.

Kotletukas pabaisiukas 1,75 Eur/vnt.

Bananai šokolade su riešutais (nerekomenduojama karštai dienai) 1,50 Eur/vnt.

Minimalus už-
sakymas: 4 
vnt.

Šokoladiniai pyragėliai spalvingose formelėse 1 Eur /vnt.

Minimalus už-
sakymas: 10 
vnt.

Žele apelsino skiltelėje (nerekomenduojame karštai dienai) 1 Eur/vnt.

Minimalu
s užsaky-
mas: 10 
vnt.



Spanguolių kompotas 1 Eur/vnt.

Ąsotis vandens su braške/citrina/mėta 2,5 Eur/1 l.

Šventei prie laužo:

Bulvė, įdaryta sūriu folijoje 
Skirta savarankiškai kepti ant laužo. Patiekiama pusiau ter-
miškai apdorota

3 Eur/vnt.

Vištienos ir daržovių vėrinukai
Skirti savarankiškai pasišildyti/pasiskrudinti ant laužo. Pa-
tiekiami pilnai termiškai apdoroti

3 Eur/vnt.

Cukinija, įdaryta varške ir žalumynais ir sūriu folijoje
 Skirta savarankiškai pasišildyti ant laužo. 

4,5 Eur/vnt.

Atvežimo mokestis 
Klientas gali savarankiškai pasiimti paruoštą maistą adr.: Kal-
varijų g. 88, Vilnius. Tel. 868637351

10 Eur

Stalo serviravimo paslauga 10 Eur

Linkime gražios šventės !
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