SALOTOS
Graikiškos salotos
(salotos, vyšniniai pomidoriukai, agurkai,
fetos sūris, alyvuogės, raudonasis svogūnas,
paprika, graikiški riešutai, žalias salotų užpilas)

4,00 €

Cezario salotos su vištiena
(salotos, vyšniniai pomidoriukai, vištienos filė,
kietasis sūris, krutonai, prancūziškas salotų užpilas)

4,00 €

Salotos su karšta kiauliena
(salotos, vyšniniai pomidoriukai, agurkai,
kiaulienos nugarinė, raudonasis svogūnas,
kietasis sūris, krutonai, žalias salotų užpilas)

4,00 €

Lašišos salotos
(salotos, vyšniniai pomidoriukai, agurkai, lašišos filė,
sezamo sėklos, kiaušinis, žalias salotų užpilas)

4,00 €

SRIUBOS
Dienos sriuba
(klausti padavėjo)
Šaltibarščiai su apkeptomis bulvėmis

2,00 €

Trinta baravykų sriuba

2,00 €

UŽKANDŽIAI
Jautienos liežuvis
(jautienos liežuvis, žirneliai,
majonezas, marinuoti agurkai)

4,00 €

Rinkinys prie vyno
(kietasis sūris, vytintas kumpis, įdarytos
žaliosios alyvuogės, pistacijos, vynuogės)

6,00 €

Rinkinys prie alaus
(kepta duona, svogūnų žiedai, kalmarų žiedai,
medžiotojų sūris, rūkytos ausys)

5,00 €

Rinkinys prie degtinės
(rūkyta šoninė, marinuoti agurkai,
marinuoti svogūnėliai, saliami dešra)

6,00 €

Karštos sūrio lazdelės su pikantišku padažu

4,00 €

KARŠTI UŽKANDŽIAI
Užkepėlė su krevetėmis
(krevetės, ryžiai, morkos,
fermentinis sūris, grietinėlė)

5,00 €

Užkepėlė su vištiena
(vištienos filė, ryžiai, daržovės,
fermentinis sūris, grietinėlė)

4,00 €

Žirniai su spirgučiais ir ausytėmis
(žirniai, svogūnai, šoninė, rūkytos ausys)

2,50 €

Kepta duona su sūriu

3,00 €

Kepta duona su česnaku

2,00 €

KARŠTI KIAULIENOS KEPSNIAI
Grill sprandinės kepsnys
(kiaulienos sprandinė, grill daržovės,
kietasis sūris, aitrus marinuotas čili pipiras,
grill padažas)

8,00 €

Sprandinė su česnako plutele
(kiaulienos sprandinė, česnakai, pomidorai,
paprika, agurkai, žalias salotų užpilas)

8,00 €

Lietuviškas karbonadas
(kiaulienos nugarinė, salotos,
vyšniniai pomidoriukai, agurkai,
žalias salotų užpilas)

6,00 €

Sprandinė su peperonata
(kiaulienos sprandinė, paprika)

8,00 €

GARNYRAI
Gruzdės

1,00 €

Bulvių laiveliai

1,00 €

Ryžiai

1,00 €

KARŠTI VIŠTIENOS KEPSNIAI
Grill vištienos kepsnys su karamelizuotais vaisiais
(vištienos filė, konservuoti vaisiai, sirupas)
Vištienos kepsnys
su anakardžių ir krevečių padažu
(vištienos filė, krevetės, anakardžių riešutai,
salotos, vyšniniai pomidoriukai, agurkai,
morkos, žalias salotų užpilas)
Kijevo kotletas
(vištienos filė, sviestas, salotos,
vyšniniai pomidoriukai, agurkai,
morkos, žalias salotų užpilas )

7,00 €

7,00 €

7,00 €

GARNYRAI
Gruzdės

1,00 €

Bulvių laiveliai

1,00 €

Ryžiai

1,00 €

KARŠTI JAUTIENOS KEPSNIAI
Jautienos steikas
(jautienos išpjova, konservuotas aitrusis pipiras,
vyšniniai pomidoriukai, marinuoti agurkai,
paprika, mėlynasis svogūnas, kietasis sūris)
Jautienos antrekotas
su saulėje džiovintais pomidorais ir kaparėliais
(jautienos antrekotas, saulėje džiovinti pomidorai,
kaparėliai, česnakas, agurkai, vyšniniai pomidoriukai,
sezamo sėklos, žaliasis salotų užpilas)
Bifstrogenas
(jautienos išpjova, svogūnai, grietinėlė,
salotos, vyšniniai pomidoriukai, agurkai,
morkos, žaliasis salotų užpilas)

10,00 €

10,00 €

7,00 €

GARNYRAI
Gruzdės

1,00 €

Bulvių laiveliai

1,00 €

Ryžiai

1,00 €

KARŠTI ŽUVIES KEPSNIAI
Traškus plekšnės kepsnys su baltu padažu
(plekšnės filė, morkos, obuoliai,
baltasis ridikas, žalias salotų užpilas)

7,00 €

Lašiša su žaliosios citrinos ir sviesto marinatu
(lašišos filė, žalioji citrina, sviestas, salotos,
vyšniniai pomidoriukai, agurkai, morkos)

7,00 €

Lašišos kepsnys „Meilė iš Šiaurės“
(lašišos filė, paprika, mini morkytės,
cukinija, medus, sojų padažas)

7,00 €

Jūros menkė su krevečių ir morkų padažu
(menkės filė, morkos, krevetės, grietinėlė,
salotos, vyšniniai pomidoriukai, agurkai, morkos)

7,00 €

GARNYRAI
Gruzdės

1,00 €

Bulvių laiveliai

1,00 €

Ryžiai

1,00 €

VAIKIŠKAS MENIU
Vištienos kepsnys „Šypsenėlė“
(vištienos filė, vyšniniai pomidoriukai,
agurkai, gruzdės, alyvuogės, pomidorų padažas)

3,50 €

Omleto keksiukas su gruzdėmis
(kiaušiniai, grietinėlė, fermentinis sūris,
karštai rūkyta nugarinė, gruzdės, agurkai,
vyšniniai pomidoriukai, pomidorų padažas)

3,00 €

Gruzdės su šviežiomis daržovėmis

2,50 €

Gruzdės su pomidorų padažu

2,00 €

GARNYRAI
Gruzdės

1,00 €

Bulvių laiveliai

1,00 €

Ryžiai

1,00 €

MILTINIAI PATIEKALAI
Lietiniai blyneliai su bananais

3,00 €

Lietiniai blyneliai su varške

3,00 €

Lietiniai blyneliai su obuoliais

3,00 €

Lietiniai blyneliai su kumpiu ir sūriu

3,00 €

DESERTAI
Dienos desertas
(klausti padavėjo)
Ledai su vaisiais

3,00 €

Ledai su šokoladu

3,00 €

Karštas bananas su karamele ir ledais

3,00 €

PIENAS, KEFYRAS
Kefyras 200 ml

0,50 €

Pienas 200 ml

0,50 €

Pienas 50 ml

0,15 €

KAVA, ARBATA
Juoda kava

1,00 €

Kava Espresso

1,00 €

Kava Latte

1,50 €

Kava Cappuccino

1,50 €

Šalta kava (Šaltas kavos šerbetas)
(espresso kava, šokoladinis sirupas, pienas)

3,00 €

„Frappuccino“ kava
(juoda kava, pienas, plakta grietinėlė,
šokoladinis sirupas, karamelė)

3,00 €

„Affogato“ kava
(juoda kava, ledai)

2,00 €

Arbata plikoma

1,50 €

Plikoma arbata arbatinuke

2,00 €

GAIVIEJI GĖRIMAI
Gėrimas „Pepsi“ 0,2 l

1,00 €

Gėrimas „Mirinda“ 0,2 l

1,00 €

Gėrimas „7 UP“ 0,2 l

1,00 €

Gėrimas „RC ginger“ 0,2 l

1,00 €

Stalo vanduo 1 l

1,00 €

„Vichy“ negazuotas 0,5 l

1,20 €

„Vichy“ gazuotas 0,5 l

1,20 €

SULTYS, NEALKOHOLINIAI KOKTEILIAI
Sultys 200 ml

1,00 €

Šviežiai spaustos sultys (apelsinų, greipfrutų) 200 ml

1,70 €

Sulčių kokteilis „Vėsa“
(apelsinų sultys, ananasų sultys, kokoso sirupas,
mėlynas apelsinų sirupas)

1,50 €

Kokteilis „ICE CREAM COLADA“
(ananasų sultys, pienas, kokoso sirupas,
vaniliniai ledai)

3,00 €

Kokteilis „Svajonė“
(persikų sultys, ananasų sultys, spanguolių sirupas)

3,00 €

ALUS
„Ekstra“ 0,5 l

2,30 €

„Ekstra“ 0,3 l

2,00 €

„Grimbergen Dubbel“ 0,5 l

3,00 €

„Grimbergen Dubbel“ 0,25 l

2,80 €

„Grimbergen Dubbel“ su sirupu 0,5 l

3,10 €

„Grimbergen Dubbel“ su sirupu 0,25 l

2,90 €

„Kronenbourg 1664 blanc“ 0,5 l, skard.

2,50 €

LIKERIS
„Keglevich vodka e Melone“ 40 ml

2,00 €

„Keglevich vodka e Pesca“ 40 ml

2,00 €

„Vana Tallin“ 40 ml

2,00 €

„Jagermeister“ 40 ml

2,50 €

Grietinėlės likeris „Amarula“ 40 ml

2,50 €

Kavos likeris 40 ml

2,00 €

Žagarės vyšnių likeris „Belvedere“ 40 ml

2,00 €

„Dama“ 40 ml

2,00 €

„Jack Daniels Honey“ 40 ml

4,00 €

„Calidao Caribbean Rum“ 40 ml

2,50 €

„Roman Zero Limoncello“ 40 ml

2,50 €

„Spice Extreme Orange Ginger“ 40 ml

1,50 €

„Clearkampster Cloosterbitter“ 40 ml

1,50 €

„Moka“ 40 ml

1,50 €

TRAUKTINĖS
„Stumbro Starka“ 40 ml

1,50 €

Žolynų trauktinė 40 ml

1,50 €

Rigas Blac Balzam 40 ml

2,50 €

Čepkelių aviečių skonio trauktinė 40 ml

1,50 €

VYNAS
„Kagor“ (Moldova) 100 ml

1,50 €

„Lavel Blanc“ baltas, pusiau saldus vynas 100 ml

1,50 €

„Lavel Blanc“ raudonas, pusiau saldus vynas 100 ml

1,50 €

„Frontera Cabernet Souvignon“ 100 ml

1,50 €

„Frontera Late Harvest“ 100 ml

1,50 €

„Frontera Chardonnay“ baltas sausas vynas 100 ml

1,50 €

„Toress San Valentin Parellada Catalunya“ 100

2,00 €

„Toress San Valentin Garnacha Catalunya“ 100 ml

2,00 €

„St. Lorenz Gluhwein“ 100 ml

1,50 €

PUTOJANTIS VYNAS
„Grand Cavalier Medium dry“ 100 ml

2,00 €

„Grand Cavalier Sweet“ 100 ml

2,00 €

„Alita“ saldus 100 ml

2,00 €

„Alita“ pusiau sausas 100 ml

2,00 €

„Blue Nun Gold Edition Sparkling Wine“ 100 ml

5,00 €

„Renaissance“ saldus 100 ml

2,00 €

VERMUTAS
„Martini Rosso“ 100 ml

2,50 €

„Martini Bianco“ 100 ml

2,60 €

DEGTINĖ
Originali Lietuviška Auksinė degtinė 40 ml

1,50 €

„Zelionaja Marka“ 40 ml

1,50 €

„Finlandia“ 40 ml

2,00 €

„Finlandia Cranberry“ 40 ml

2,50 €

„Stolichnaya Premium“ 40 ml

2,00 €

„Lumber Jack Vodka“ 79 laipsnių degtinė 40 ml

2,50 €

KONJAKAS
„Courvoisier VS“ 40 ml

4,00 €

BRENDIS
„Grand Cavalier“ 40 ml

2,00 €

„Torres 5“ 40 ml

2,00 €

„Torres 10“ 40 ml

2,20 €

„Renaissance“ 40 ml

1,50 €

TEKILA
„Sauza Bianco“ 40 ml

3,00 €

„Sauza Gold“ 40 ml

3,00 €

VISKIS
„Grant's“ 40 ml

2,00 €

„Jack Daniel's“ 40 ml

3,00 €

„Tullamore Dew“ 40 ml

2,00 €

„Glenfiddich 12 YO“ 40 ml

6,00 €

„Highland Queen Blended Scotch“ 40 ml

2,00 €

„Billys Bourbon Whiskey“ 40 ml

2,00 €

„William Peel“ 40 ml

2,00 €

ROMAS
„Ron Varadero Silver Dry“ 40 ml

2,00 €

„Sailor Jerry“ 40 ml

3,00 €

KOKTEILIAI
Rio De Žaneiras
(apelsinų sultys, „Keglevich vodka e Melone“, ledukai)

3,00 €

Sauza Sunrise
(Tekila „Sauza Gold“, apelsinų sultys,
grenadino sirupas, ledukai)

3,00 €

Margarita
(Tekila „Sauza Bianco“, likeris „Roman Zero Limoncello“,
ledukai)

3,00 €

Mojito
(Romas „Ron Varadero Silver Dry“, 7 up,
rudasis cukrus, mėtos, žalioji citrina, ledukai)

2,90 €

White Russian
(Degtinė „Originali Lietuviška“, likeris „Dama“,
pienas, ledukai)

3,00 €

Manhattan
(Viskis „Highland Queen Blended“,
trauktinė „Bitter Apernac“, ledukai)

3,00 €

SIDRAS
Sidras Kiss 0,5 l

3,00 €

