
5 | Vištiena tešloje su 
aštriu saldžiarūgščiu 
padažu                
Vištienos kulšelių filė, 
juodieji kiniški grybai, 
pomidorai, agurkai

4.30 €                                        

6 | Vištiena tešloje 
su ananasais ir 
saldžiarūgščiu 
padažu           

4.30  €

3 | Vištiena tešloje 
„SHOU VI“                                
Patiekiama su padažais: 
saldžiarūgščiu aštriu ir 
pomidoriniu

4.30  €  

4 | Jūrų gėrybės 
tešloje su aštriu 
sojos padažu                    
Jūrų gėrybės,
cukinijos, morkos

4.80 €

7 | Vištiena tešloje 
„VYŠNIA“ su žirneliais 
ir saldžiarūgščiu 
padažu      

4.30 €

8 | Vištiena „GONG 
BAO“ su aštriu sojos 
padažu            
Vištiena, morkos, 
žemės riešutai

Maža 3.70 €
Didelė 4.30 €

1 | Jautiena tešloje su 
aštriu saldžiarūgščiu 
padažu                        
Jautiena, morkos, 
juodieji kiniški grybai, 
pievagrybiai

5.00 €                                       

2 | Antiena tešloje su 
aštriu saldžiarūgščiu 
padažu              
Antiena, morkos, 
juodieji kiniški 
grybai

4.50  €                                           

Pietų pasiūlymas
DARBO DIENOMIS NUO 11:00 IKI 16:00

PATIEKALAS PASIRINKTINAI, RYŽIAI, SALOTOS

DIENOS SRIUBA: 0,80 Eur (KLAUSTI APTARNAUJANČIO PADAVĖJO)
PUODElIS ARBAtOS: 0,40 Eur



21 | Blyneliai su 
daržovių įdaru 
(10 vnt.)                 

5.00 €                                        

24 | Makaronai 
su vištiena ir 
kario padažu                
Makaronai, vištiena, 
morkos, svogūnai, 
paprikos

5.00 €

15 | Menkės filė 
tešloje su aštriu 
saldžiarūgščiu 
padažu            
Menkė, morkos, 
juodieji kiniški grybai, 
bambukai

4.50 €

13 | Jautienos 
juostelės su sojos 
padažu         
Jautiena,morkos, 
sojų pupelių daigai
                                         
Maža 3.90 €
Didelė 4.50 €

17 | Jautiena 
tešloje su 
saldžiarūgščiu 
padažu                         
Jautiena, morkos, 
agurkai

Maža 3.90 €
Didelė 4.50 €                                          

19 | Jautiena 
įkaitintoje 
metalinėje lėkštėje + 
salotos, ryžiai, sriuba
Jautiena, svogūnai, 
morkos, pievagrybiai

8.50  €  

20 | Antiena 
įkaitintoje 
metalinėje lėkštėje + 
salotos, ryžiai, sriuba
    
Antiena, svogūnai, 
morkos, pievagrybiai,
brokoliai

9.00 €

22 | Kepti 
koldūnai su 
vištiena                   

5.00  €

14 | Baklažanai 
tešloje su aštriu 
saldžiarūgščiu 
padažu            
Baklažanai, 
morkos, kiniški 
grybai   

4.20 €                                         

18 | Vištiena 
įkaitintoje 
metalinėje lėkštėje + 
salotos, ryžiai, sriuba
Vištiena, svogūnai, 
morkos, pievagrybiai

7.50  €                                           

23 | Kepti ryžiai 
su vištiena ir sojos 
padažu                    
Ryžiai, kepta vištiena, 
pievagrybiai, 
cukinijos, svogūnai, 
morkos, žirneliai

4.00 €

16 | Menkė 
tešloje „VYŠNIA“ 
su žirneliais ir 
saldžiarūgščiu 
padažu                                                    

4.30 €  

9 | Vištiena su 
sojos padažu    
Vištiena, morkos, pekino 
kopūstai, pievagrybiai, 
juodieji kiniški grybai

Maža 3.70 €
Didelė 4.30 €  

10 | Vištiena 
tešloje „GUO BAO“ 
su persikais ir 
saldžiarūgščiu 
padažu                                                                                                           

4.40 €

11 | Jautiena su 
aštriu sojos padažu                                      
Jautiena, paprikos, 
svogūnai, pekino 
kopūstai

Maža 3.90 €
Didelė 4.50 €

12 | Vištienos 
juostelės 
su aštriu 
saldžiarūgščiu 
padažu       
Vištiena, 
morkos, 
juodieji kiniški 
grybai, žali 
žirneliai

Maža 3.70 €
Didelė 4.30 €


