Su jautiena klasikinis			

SALOTOS

Krevečių salotos

Cezario salotos su
vištienos file			
lašišos file			

6,00 €
8,00 €

ŽUVIES PATIEKALAI

Krevečių salotos					

8,90 €

Midijos, troškintos baltojo vyno ir grietinėlės padaže 11,90 €

Įvairių salotų lapeliai, tigrinės krevetės, avokadai, mangai,
slyviniai pomidorai, grūdėtų garstyčių padažas

Salotos su antiena ir kepintais riešutais			
Ridikėliai, skrudintos brioche duonos trapučiai,
granatų sėklos, lazdyno riešutai

Midijos, gardintos šviežiu čiobreliu ir grietinėle.
Patiekiamos su belgiškomis bulvytėmis

8,90 €

PAUKŠTIENOS PATIEKALAI

7,00 €

Naminės sūrio spurgytės				

5,90 €

Patiekiamas su fri bulvytėmis, morkų ir daržovių salotomis

Marinuotų alyvuogių asorti 				

5,50 €

Antienos krūtinėlės kepsnys su karamelizuota mango 12,90 €
salsa

13,90 €

Vištienos kąsneliai, koldūnai su vištiena, svogūnų žiedai, “Habanero” ir
“Camembert” sūrio kąsneliai, “Nacho” traškučiai, aštrus svogūnų laiškų padažas

15,90 €

BRUSKETOS:
su rūkyta lašiša						
su avokadu ir krevetėmis				

3,90 €
5,90 €

Barščių sriuba su šilbaravykiais				

3,50 €

Žuvienė 						

7,90 €

Ypatingo skonio jūrinių žuvų sriuba, pagardinta grietinėle,
patiekiama su šilta bandele, paskaninta česnakiniu sviestu

Anties kulšelė “Confit”				
Bulvių ir pievagrybių sluoksniuotis, kepti špinatai,
burokėlių traškučiai, raudonojo vyno padažas

Ant griliaus keptas sprandinės kepsnys			
Garnyras pasirinktinai*

12,90 €

5,90 €

Lėtuoju būdu kepti kiaulienos šonkauliai su BBQ plutele 7,90 €
Jautienos didkepsnis „Filet Mignon“		

Kepsnio svoris 180 g. Raudonojo vyno pipirinis padažas
Garnyras pasirinktinai*

18,90 €

KITI PATIEKALAI
Bulvių plokštainis					

9,90 €

Rekomenduojama 4 asmenims
Patiekiama su spirgučių ir svogūnų padažu, grietine. Užsakius laukti 60 min.

BURGERIAI
Vištienos klasikinis					

Patiekiama su morkų muslinu ir apelsinų padažu

Garnyras pasirinktinai*

SRIUBOS
Patiekiami su virtomis bulvėmis

Patiekiama su krosnyje kepta įdaryta bulve, šviežių daržovių salotomis,
pagardinta šilbaravykių padažu

KIAULIENOS IR JAUTIENOS PATIEKALAI

Su traškiomis morkytėmis ir skrudintais pievagrybiais

6,00 €

Grill vištiena, traški šoninė, avokado ir mango salsa, fetos sūrio padažas /
Bulvytės pasirinktinai

Bulvių plokštainis su vištienos kumpeliu

10,90 €

Rekomenduojama 4 asmenims
Patiekiama su spirgučių ir svogūnų padažu, grietine. Užsakius laukti 60 min.

Su plėšyta mėsa “Pulled Pork“				

7,00 €

Vegetariškas burgeris su bufola				

8,00 €

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

Jautienos aštrusis			

8,00 €

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

Plėšyta kiauliena, čederio sūris, traški šoninė / Bulvytės pasirinktinai
Karamelizuoti svogūnai, avokado salsa, čederio sūrio padažas /
Bulvytės pasirinktinai

Sviestinė “Brioche” bandelė, aštrus “Aubrak” jautienos paplotėlis, chedder
sūris, avokadų kremas, aštri salsa, nachos traškučiai / Bulvytės pasirinktinai

Lėtuoju būdu kepti kiaulienos šonkauliai su BBQ plutele

Klasikinis Kijevo kotletas				

3,90 €

2-4 asmenims

Žuvienė

6,90 €

Silkė su karštomis bulvėmis ir kelmučiais		

Kiaulienos šonkaulių ir vištienos sparnelių užkanda

Anties kulšelė "Confit"

Ant griliaus keptas vištienos filė kepsnys		

3,90 €

Gruzdintų užkandžių rinkinys / 4 asmenims

Midijos, troškintos baltojo vyno ir grietinėlės padaže

12,90 €

Skrudinta duona su sūriu				
Patiekiama stiklainėlyje

Klasikinis su jautiena

Lašišos filė kepsnys				

Bulvių šimtalapis, grietinėlės ir pasiflorų padažas, šviežios daržovės

UŽKANDŽIAI

Lašišos file kepsnys

8,00 €

Sviestinė “Brioche” bandelė, “Aubrak” jautienos paplotėlis, salotų lapeliai,
chedder sūris, traški šoninė, citrininiai agurkėliai, pomidoras, raudonas
svogūnas, fetos sūrio padažas / Bulvytės pasirinktinai

GĖRIMAI

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

