


Perlinio kuskuso salotos su Straccitella sūrio kremu

Krevečių salotos Ožkos pieno sūrio salotos



Žaliosios salotos su 3,90 €
cukinijomis ir kepintais   
lazdynų riešutais

Gaiviosios sveikuolių salotos 3,90 €
Burokėliai, salierai, obuoliai, morkos,   
rukolos lapeliai, saulėgrąžų, sezamų,  
 moliūgų sėklos, medaus ir  
garstyčių padažas

Perlinio kuskuso salotos 4,90 € 
su Straccitella sūrio kremu 
Ivairių salotų lapeliai, kuskusas,  
Straccitella sūris, granatų sėklos,  
kedrinių pinijų riešutais

Cezario salotos su
ant grotelių kepta vištienos krūtinėle 6,00 €
ant grotelių kepta marinuota 8,00 €
 lašišos file

Ožkos pieno sūrio salotos 6,90 €
Įvairių salotų lapeliai, ožkos pieno sūris,   
slyviniai pomidorai, avokadai, kepti  
burokėliai,  karamelizuoti graikiniai riešutai, 
pagardinta  aviečių ir braškių padažu

Salotos su antiena 6,90 €
Salotų lapeliai, kepinti riešutai, 
ridikėliai, skrudintos brioche duonos 
trapučiai, granatų sėklos, patiekiama su 
gaiviu apelsinų ir garstyčių užpilu

Krevečių salotos 8,90 €
Įvairių salotų lapeliai, tigrinės krevetės,  
avokadai, mangai, slyviniai pomidorai, 
pagardinta grūdėtųjų garstyčių padažu

Salotos

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

– Vegetariškas patiekalas – Naujiena

NAUJIENA



Silkė „Matjes“

Brusketos

Aštrių spurgyčių duetasAštri užkanda prie alaus su „Nacho“ traškučiais



Silkė „MATJES“ 5,90 €
Patiekiama su burokėlių kremu,  
marinuotomis daržovėmis ir bulvytėmis confit

Vytinta jautiena  5,90 €

Naminės sūrio spurgytės 5,90 €

Keptas “Camembert“ sūris 6,90 € 
su skrudinta itališka duonele  
“Ciabatta“ duonele ir  
apelsinų čatniu

“NACHO” traškučiai su   6,90 €
namine gvakamole 

Lietuviškų brandintų  6,90 € 
trijų sūrių rinkinys
patiekiama su medumi ir  
namine duonele

Silkė senovišku stiliumi 3,90 €
Silkė su karštomis bulvėmis.  
Patiekiama stiklainėlyje

Skrudinta duona su sūriu 3,90 €

Brusketos
su rūkyta lašiša 3,90 €
su apelsinais ir rikottos sūriu 3,90 €
vegetariška su pusiau  3,90 € 
vytintais pomidoriukais

su avokadu ir krevetėmis 5,90 €

Trijų skonių užtepėlių rinkinys 4,90 € 
su itališka duonele „Ciabatta“
Saulėgrąžų, vytintų pomidorų,  
kanapių skonių užtepėlės

Marinuotų alyvuogių asorti  5,50 €
su skrudinta itališka  
duonele „Ciabatta“ 
Paprika, česnakas, medus, Provanso žolelės

Užkandžiai

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

NAUJIENA

NAUJIENA



Keptas „Camembert“ sūrisGaivus krevečių užkandis

Anties kepenėlių paštetas



Užkandžiai

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

Batata bulvių užkandėlė su  3,90 €
čederio sūrio padažu

Aštri užkanda prie alaus su 6,90 €
“NACHO” traškučiais
Troškinta jautiena vyno padaže, raudonosios 
pupelės, čederio sūrio padažas, “Nacho” 
traškučiai. Užkanda apkepta krosnyje

Lašišos tartaras 7,90 €
alksnio dūmuose
Pagardintas kaparėliais, citrina, porais, 
imbiero, šviežiais kalendros ir baziliko lapeliais, 
sezamo sėklomis

Quesadilla trijų sūrių 7,50 €
Naminė gvakamolė, laimo grietinė, “Taco Bell” 
padažas

 
Quesadilla su vištiena ir 8,50 €
padažais
Naminė gvakamolė, jelapenas, laimo grietinė, 
“Taco Bell” padažas 

Gaivus krevečių užkandis  8,90 €
su avokado salsa ir mango 
“Carpaccio“
Patiekiama su švelniu čili ir grietinėlės padažu

Gruzdintų užkandžių rinkinys  13,90 €
4 asmenims
Vištienos kąsneliai, koldūnai su vištiena,  
svogūnų žiedai, “Habanero” ir “Camembert” 
sūrio kąsneliai, “Nacho” traškučiai, aštrus 
svogūnų laiškų padažas

Traškūs vištienos sparneliai  
Didelė porcija (2-4 asmenims) 8,90 € 
Maža porcija (1-2 asmenims) 4,90 € 
Padažas pasirinktinai: 
Aštrus BBQ arba Teriyaki

Kiaulienos šonkauliukų ir  15,90 € 
vištienos sparnelių užkanda  
su BBQ ir česnakiniu padažais
2–4 asmenims
Patiekiama su traškiomis morkytėmis  
ir skrudintais pievagrybiais

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA



Baravykų „Cappuccino“

Žuvienė



Sriubos
Barščių sriuba su 3,50 € 
šilbaravykiais 
Patiekiama su virtomis bulvėmis

Sezoninė sriuba, Šaltibarščiai 3,50 €
Su virtomis bulvėmis

Baravykų „Cappuccino“ 3,90 €
Patiekiamas su šilta bandele,  
paskaninta česnakiniu sviestu

Kopūstienė su rūkytu 3,90 €
kiaulienos šonkauliuku

Žuvienė 7,90 €
Ypatingo skonio jūrinių žuvų sriuba,  
pagardinta grietinėle, patiekiama su šilta  
bandele, paskaninta česnakiniu sviestu

Charčio su ėrienos 7,90 €
šonkauliais

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

NAUJIENA



Su vištiena Su pesto padažu

Su jūros gėrybėmis ir pomidoriukais „confit“



Su pesto padažu 5,90 €
Ant griliaus kepta paprika, cukinija,  
raudonieji svogūnai, slyviniai  
pomidorai, česnakai, „Portobelo“  
rudasis grybas, špinatų lapeliai

Su vištiena 6,90 €
Brokoliai, špinatų lapeliai, pievagrybiai,  
grietinėlės ir vyno padažas

Su jūros gėrybėmis ir 7,90 €
pomidoriukais „confit“

Pasta 
/makaronai/

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

Spaghetti           arba            Tagliatelle



Su jautiena

Su plėšyta mėsa „Pulled Pork“ Su vištiena



Burger 
/mėsainiai/

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

Su vištiena klasikinis 6,00 €
Sviestinė “Brioche” bandelė, salotų lapeliai, 
grill vištienos kumpelis, pomidoras, “Taco Bell” 
padažas, traški šoninė, mango ir avokado 
salsa, fetos sūrio padažas
Bulvytės pasirinktinai

Su vištiena gurmaniškas 6,00 €
Sviestinė “Brioche” bandelė, dūminės 
paprikos ir pipirų marinate ruošta vištiena, 
salotų lapeliai, traški šoninė, mango ir 
avokado salsa, pomidoras, karibų jūros BBQ 
padažas
Bulvytės pasirinktinai

Su plėšyta mėsa 7,00 €
"Pulled Pork“ 
Sviestinė “Brioche” bandelė, plėšyta 
kiaulienos sprandinė, salotų lapeliai, traški 
skrudinta šoninė, pomidoras, marinuota 
paprika, "Caleslaw“ salotos
Bulvytės pasirinktinai 

Bulvių garnyrai: 1,20 €
Bulvių skiltelės 
Bulvytės fri
Belgiškos bulvytės 
Batata bulvytės
 

Vegetariškas burgeris  8,00 €
su bufola  
Sviestinė “Brioche” bandelė, penkių pipirų 
padažas, romaine, karamelizuoti svogūnai, man-
go salsa, bufola sūris, čederio sūrio padažas
Bulvytės pasirinktinai

Pusryčių burgeris su  8,00 €
benedikto kiaušiniu 
Sviestinė “Brioche” bandelė, penkių pipirų 
padažas, romaine, pomidorai, konservuotas 
agurkas, karamelizuoti svogūnai, jautienos 
paplotėlis, benediktas, čederio sūrio padažas

Su jautiena aštrus 8,00 €
Sviestinė “Brioche” bandelė, aštrus “Aubrak” 
jautienos paplotėlis, chedder sūris, avokadų 
kremas, aštri salsa, nachos traškučiai
Bulvytės pasirinktinai

Su jautiena klasikinis 8,00 €
Sviestinė “Brioche” bandelė, “Aubrak” 
jautienos paplotėlis, salotų lapeliai, chedder 
sūris, traški šoninė, citrininiai agurkėliai, 
pomidoras, raudonas svogūnas, fetos sūrio 
padažas
Bulvytės pasirinktinai

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA



Lašišos filė kepsnys

Sterko file kepsnys Midijos, troškintos baltojo vyno ir grietinėlės padaže



Žuvies
patiekalai

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

Skorpionžuvės kepsnys su  6,90 €
traškia „Džiugo“ sūrio plutele
Patiekiama su garintų daržovių salsa,  
šalotinių svogūnų emulsija, kepta saldžiąja 
bulve, raudonosiomis bolivinėmis balandomis, 
skrudintomis kanapėmis, saulėgrąžomis, 
česnakiniu sviesteliu

Sterko file kepsnys 8,90 €
Patiekiama su perlinėmis kruopomis 
pagardintomis kedro riešutais, špinatų,  
petražolių, mėtų lapeliais, šviežiais  
brokoliais, čiobrelių grietinėlės padažu

Midijos, troškintos baltojo  11,90 €
vyno ir grietinėlės padaže
Midijos, pagardintos šviežiais čiobreliais ir 
grietinėle. Patiekiama su  
belgiškomis bulvytėmis

Midijos kokoso pieno padaže 11,90 €
Pagardintos citrina.  
Patiekiama su belgiškomis bulvytėmis

Lašišos filė kepsnys  12,90 €
Marinuota šampane lašišos filė  
su bulvių ir brokolių užkepėle,  
grietinėlės ir pasiflorų padažu



Anties krūtinėlės kepsnys su karamelizuota mango salsa Vištienos filė „Sous vide“

Kalakuto file kepsnys



Kalakuto file kepsnys   8,90 €
Patiekiamas su keptu rūkytu  
varškės sūriu, burokėlių lapelias,  
moliūgų ir žirnelių pagardu,  
raudonų serbentų vyno padažu

Anties kulšelė „Confit“ 11,90 €
Patiekiama su bulvių ir pievagrybių  
sluoksniuočiu, keptais špinatais,  
burokėlių traškučiais, pagardinta  
raudonojo vyno padažu

Anties krūtinėlės kepsnys  12,90 €
su karamelizuota mango salsa
Patiekiama su morkų muslinu,  
apelsinų padažu

Paukštienos
patiekalai

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

Ant griliaus keptas  6,90 € 
vištienos filė kepsnys 
Patiekiama su krosnyje kepta įdaryta  
bulve, šviežių daržovių salotomis,  
pagardinta šilbaravykių padažu

Klasikinis Kijevo kotletas 7,00 €
Patiekiamas su fri bulvytėmis, morkų  
ir daržovių salotomis

Vištienos filė „Sous vide“ 7,00 €
Čili kakavos marinate lėtuoju būdu  
ruošta vištos filė, patiekiama su  
šviežiomis daržovėmis, morkų  
muslinu, jogurtiniu „Tzatziki“ padažu

Vištienos krūtinėlė, įdaryta  7,90 € 
parmos kumpiu ir  
mozzarella sūriu
Patiekiama su svieste keptomis  
bulvytėmis ir daržovėmis,  
pagardinta raudonojo vyno padažu

NAUJIENA



Kiaulienos išpjovos kepsnys „Sous vide“

Ant griliaus kepti kiaulienos šonkauliai su BBQ plutele



Ant grilio keptas 5,90 €
sprandinės kepsnys
Garnyras pasirinktinai*

Kiaulienos išpjovos  7,90 € 
kepsnys „Sous vide“
Apelsinų ir kakavos marinate lėtuoju  
būdu ruošta kiaulienos išpjova,  
patiekiama su bulvytėmis „Cherie“ ir keptomis 
daržovėmis, „gorgonzolos“ sūrio padažu

Ant griliaus kepti kiaulienos  7,90 € 
šonkauliai su BBQ plutele
Garnyras pasirinktinai*

Ant griliaus kepti kiaulienos  7,90 € 
šonkauliai su ananasų padažu
Garnyras pasirinktinai*

Daržovių garnyrai: 1,50 €
Šviežių daržovių salotos
Marinuotos daržovės
Grill daržovės

Bulvių garnyrai: 1,00 €
Bulvių skiltelės
Bulvytės fri
Krosnyje kepta įdaryta bulvė
Belgiškos bulvytės 

Kiaulienos
patiekalai

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

Šviežių daržovių salotos



Jautienos didkepsnis „Filet Mignon“ Jautienos žandas

Ėriuko nugarinė su šonkauliukais



Jautienos didkepsnis 18,90 €
„Filet Mignon“
Patiekiama su raudonojo vyno  
pipiriniu padažu (kepsnio svoris 180 g)
Garnyras pasirinktinai* 

Jautienos didkepsnis 18,90 €
„Black Angus“
Patiekiama su raudonojo vyno  
pipiriniu padažu (kepsnio svoris 220 g)
Garnyras pasirinktinai*

Jautienos, 
ėrienos
patiekalai

Jautienos žandas  12,90 €
Patiekiamas su pastarnokų piurė,  
morkytėmis ir cukinija „confit“,  
„Greivy“ padažu

Ėriuko nugarinė  17,90 €
su šonkauliukais
patiekiama su  burokėlių kremu,  
pastarnokų piure, čiobreliu ir  
špinatais gardintomis šviežiomis  
bulvytėmis, raudono vyno padažu

Daržovių garnyrai: 1,50 €
Šviežių daržovių salotos
Marinuotos daržovės
Grill daržovės

Bulvių garnyrai: 1,00 €
Bulvių skiltelės
Bulvytės fri
Krosnyje kepta įdaryta bulvė
Belgiškos bulvytės 

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

Šviežių daržovių salotos



Cepelinai su mėsa

Bulviniai blynai su rūkyta lašiša



Bulviniai blynai
Su grietine 3,90 €
Su varške 3,90 €
Su šonine 3,90 €
Su rūkyta lašiša 5,50 €

Kėdainių blynai su mėsa 4,90 €
Patiekiami su grietine

Lietuviški
patiekalai

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

Cepelinai su mėsa 4,50 €
Patiekiama su šoninės skrebučiais,  
grietinės ir spirgučių padažu
Visada šviežius, gaminam Jums užsakius, 
gaminimo laikas apie 40 min.

Cepelinai su varške 4,50 €
ir peletrūnais
Patiekiama su grietinės ir  
spirgučių padažu
Visada šviežius, gaminam Jums užsakius, 
gaminimo laikas apie 40 min.

Kulinarijos paveldas



Soul „Tiramisu“Prancūziškas desertas „Creme Brulee“

Vaniliniai ledai su šokoladiniu „Oreo“ užpilu

Mango ledų šerbetas



Smetoniškas tortas  4,50 €
„Napoleonas“
Patiekiamas su spanguolių padažu

Šokoladinis „Lava Cake“  4,50 €
pyragaitis
Desertas patiekiamas karštas  
su ledais ir kreminiu mėtų padažu

Soul „Tiramisu“ 4,50 €

Desertai

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO teirautis aptarnaujančio personalo

Mango ledų šerbetas 1,90 €

Vaniliniai ledai su  3,50 € 
kondensuoto pieno kremu  
ir migdolų florentinu

Vaniliniai ledai su  3,50 € 
šokoladiniu „Oreo“ užpilu

Prancūziškas desertas  4,50 €
„Creme Brulee“ 
Mūsų darytas prancūziškas desertas  
su mangų tyre ir rome brandintomis  
vyšniomis, traškiu morengu



Naminiai limonadai



Gaivieji 
gėrimai
Lietuviškas gėrimas  
/kulinarijos paveldas/
Gira                                  250 ml  1,00 €
Gira                                  500 ml  1,50 €

Šviežiai spaustos sultys 250 ml
Morkų sultys           2,00 €
Obuolių sultys          2,00 €
Burokėlių sultys          2,00 €
Apelsinų          2,50 €
Greipfrutų          2,50 €
Citrinų          2,50 €

Sveikuolių sultys 2,50 €
Šviežiai spaustų burokėlių, morkų,  
pomidorų, salierų kokteilis

Vanduo su  1000 ml  1,00 €
citrinomis

Vanduo su 1000 ml  1,00 € 
citrinomis ir mėtomis

Naminiai limonadai 1000 ml  2,90 €
Skonio teirautis padavėjo

Sultys 250 ml 1,50 €

„Coca-Cola“, 250 ml  1,50 € 
„Fanta“, „Sprite“, „Schweppes“

Energinis gėrimas 250 ml  2,70 € 
„Red bull“ 

Nealkoholinis 350 ml  2,50 € 
kokteilis „Fruit mojito“ 

Mineralinis vanduo

„Vichy“       330 ml  1,30 €
(gazuotas ir negazuotas)

„Norte“        330 ml  1,30 €
(gazuotas ir negazuotas)

„Acqua Panna“ 250 ml  1,50 €
(negazuotas) 750 ml 3,00 €

„S. Pellegrino“ 250 ml  1,70 €
(gazuotas) 750 ml 3,00 €

Pieniški kokteiliai 3,50 € 
Vanilės, braškių, aviečių, juodųjų serbentų,  
karamelės, šokoladinio skonių, pagardinti  
plakta grietinėle ir zefyriukais



BANKETAI ,  FURŠETAI ,  IŠVEŽAMIEJ I  
I R  UŽSAKOMIEJ I  POKYL IA I

Galime jums pasiūlyti 2 uždaras sales,
talpinančias iki 25 svečių

Skambinkite tel. +370 610 23331



Karštieji 
gėrimai

Plikoma arbata

Arbatos puodelis             1,50 €
Arbatinukas / 1000 ml             3,00 €

Juodoji Ceilono arbata

Žalioji arbata „China“
Organinė žalioji arbata

Vaisių arbata „Vaisių sodas“

Žalioji arbata su ženšeniu
žalioji arbata, ženšenio šaknis

Natūralių vaisių ir  
uogų arbatos

Arbatos puodelis             1,80 €
Arbatinukas / 1000 ml             3,50 €

Galite pasirinkti trintas avietes, 
braškes arba serbentus

Šaltalankių arbata su medumi

Imbierinė arbata su medumi 
(šaltuoju metų sezonu)

Kiti karštieji gėrimai

Karštas pienas            1,00 €

Kakava             2,50 €
pagardinta plakta grietinėle ir  
naminiu šokoladiniu morengu

Kava

Juoda kava            1,50 €

Espreso kava            1,50 €

Americano kava            1,50 €

Balinta kava            2,00 €

Latte Macchiato kava 2,00 €

Cappuccino kava            2,90 €

Airiška kava 4,00 €

Karštuosius gėrimus  
siūlome pagardinti

Citrinos riekele            0,50 €

Grietinėle            0,50 €

Pienu            0,50 €

Trintomis uogomis            0,50 €

Medumi            1,00 €




