
 

  
 

 

Verslo pietų meniu: 

Pietų laikas: 11:00 – 15:00  

Birželio 11 d. 

 

Trinta baravykų sriuba     2,00 € 

NAUJIENA! Šaltibarščiai + kaimiška šutynė     3,00 € 

Šaltibarščiai su apkeptomis bulvėmis     1,70 € 

Čili troškinys su bandele     3,00 € 

Bulviniai blynai su ikrais     3,50 € 

Bulviniai blynai su pikantišku varškės padažu     3,50 € 

Grill jautienos šonkauliukai su raugintomis daržovėmis     4,99 € 

Kiaulienos karbonadas užkeptas mozarella su fri bulvytėmis     4,00 € 

Grill sprandinės kepsnys      4,90 € 

Fri kebabas     3,00 € 

BBQ šonkauliukai     4,99 € 

Vištienos kepsnys vyno, žolelių ir sviesto padaže     4,00 € 

Kalakutienos pjausneliai su špinatų padažu     5,00 € 

Lašišos kepsnys su krapų padažu     3,33 € 

Naminiai makaronai su jūros gėrybėmis     6,00 € 

Naminiai makaronai su daržovėmis ir pesto padažu     4,00 € 

Lietiniai su bananais     2,50 € 

Lietiniai su varške     2,50 € 

Lietiniai su ledais ir vaisiais     3,00 € 

Graikiškos salotos     3,00 € 

Salotos su plėšyta jautiena     3,00 € 

Trupininis varškės pyragas su vyšniomis     2,00 € 

Burgeris su plėšyta kalakutiena aštriu/pikantišku padažu     6,00 € 

Burgeris su plėšyta kiauliena aštriu/pikantišku padažu     6,00 €  

Burgeris su traškia vištiena aštriu/pikantišku padažu     6,00 € 

Burgeris su jautiena „Kvorta“ aštriu/pikantišku padažu     6,00 € 

Burgeris su GRILL sūriu pikantišku/aštriu padažu     6,00 € 

Traškus menkės filė burgeris su aštriu/pikantišku padažu      6,00 € 

Žaliasis kokteilis          2,00 € 

Šviežiai spaustos apelsinų/greipfrutų sultys       1,99 € 

       Restorano darbo laikas : Nuo sekmadienio iki ketvirtadienio 10:00-20:00val. 
                                                        Penktadienį ir šeštadienį nuo 10:00-21:00 val. 



 

Gėrimai ir desertai išsinešimui: 

Ledai: 

Ledai su vaisiais     3,00 € 

Ledai su šokoladu     3,00 € 

Ledai su pagardais     3,00 € 

Vaniliniai ledai     3,00 € 

Kavos: 

Juoda kava     1,10 € 

Kava „Espresso“     1,10 € 

Kava „Latte“     1,60 € 

Kava „Cappuccino“     1,60 € 

Kava „Frappuccino“     3,10 € 

Kava „Affogato“     2,10 € 

Šalta kava      3,10 € 

Kokteiliai: 

Žaliasis kokteilis     2,00 € 

Sulčių kokteilis „Vėsa“     3,00 € 

Pieniški ledų kokteiliai BRAŠKINIS arba VANILINIS    2,00 € 

Alus/sidras: 

Nealkoholinis alus „Calsberg“     1,70 € 

Alus „Desperados“     2,00 € 

Alus „NewCastle“     2,00 € 

Alus „Amstel“     2,00 € 

Nealkoholinis sidras obuolių skonio     2,00 € 

Sidras kriaušių skonio     3,00 € 


