Salotos/Salads
Liežuvio salotos
11,50 Lt
(jaučių liežuviai, marinuoti agurkėliai, žirneliai, mėlynieji svogūnai, majonezas )
Tongue salad
(beef tongue, pickled cucumbers, peas, leeks, mayonnaise)
Graikiškos salotos
12,00 Lt
(salotų lapai, pomidorai, „Feta“ sūris, paprika, agurkai, alyvuogės, užpilas)
Greek salad
(lettuces, tomatoes, „Feta“ cheese, olives, paprika, cucumbers, olives and dressing)
Daržovių salotos su kepta vištiena
(vištiena, šviežios daržovės, alyvuogės, garstyčių padažas)
Vegetable salad with baked chicken
(vegetables, grilled chicken bits, olives, mustard sauce)

13,50 Lt

Krevečių salotos su sūdyta lašiša
(krevetės, sūdyta lašiša, šviežios daržovės, sūris „Mozzarella“, užpilas)
Shrimps salad with salt salmon
(vegetables, “Mozzarella” cheese, dressing)

14,00 Lt

Cezario salotos su kalakutiena
14,50 Lt
(kepta kalakutiena, parmezano sūris, skrudinta duona, salotų lapai, paprika, medaus ir garstyčių
padažas)
Cezar salad with turkey
(fried turkey, parmesan cheese, croutons, lettuce, sweet pepper, honey and mustard dressing)

Šaltieji užkandžiai/ Cold appetizers
Pomidorų ir „Mozzarellos“ sūrio užkandis
(pomidorai, „Mozzarella“ sūris, bazilikas, žolelių padažas)
Tomato – „Mozzarella“ cheese snack
(tomatoes, cheese „Mozzarella“, basil, herbal sauce)
Silkė su baravykais, pagardinta morkomis ir svogūnais, patiekiama
su karštomis bulvytėmis
Herring rolls stuffed with edible boletus and hot potatoes
(herring fillets, edible boletus, onions, potatoes)
Sūrių rinkinys prie vyno
(baltojo ir mėlynojo pelėsio sūriai, vynuogės, graikiniai riešutai)
Assorted cheese suit
(white and blue must cheese, grapes, Greek nuts)

9,00 Lt

12,00 Lt

18,00 Lt

Karštieji užkandžiai/ Hot appetizers
„Kaszanka“
10,00Lt
(kraujinė dešra, ropiniai svogūnai, prieskoniai, pakepta juoda duona su česnakais, marinuoti
agurkai)
Žiedinių kopūstų užkepėlė
(sūriu užkepti žiediniai kopūstai, pagardinti grietinėle ir „Tabasko” padažu)
Cauliflowers baked with cheese

10,00 Lt

Daržovių troškinys su baravykais
(šparaginės pupelės, morkos, cukinija, baravykai, grietinėlė)
Stewed vegetables with edible boletus
(snap-beans, carrots, zucchini, edible boletus, cream)

16,00 Lt

Krevečių – ryžių troškinys
(krevetės, ryžiai, pomidorai, česnakai, grietinėlės - vyno padažas)
Rice – shrimps slumgullion
(shrimps, rice, tomatoes, garlics, cream – wine sauce)

16,00 Lt

Sriubos/Soup
Šaltibarščiai su karštomis bulvėmis
Cold beetroot soup with hot potatoes

6,50 Lt

Pertrinta daržovių sriuba su kepintomis saulėgrąžomis
Strained vegetable soup with baked sunflower seeds

5,50 Lt

Prancūziška svogūnų sriuba patiekiama su skrudinta česnakine duona
French onions soup served with toasted garlic bread

6,50 Lt

„Žurek” - sriuba su dešra ir kiaušiniu, pagardinta grietine
„Žurek“ - soup with sausage and egg, cream

8,00 Lt

„Flaki“ jautienos skrandukų sriuba
„Flaki“ - neat craw soup

8,50 Lt

Dienos sriuba (teiraukitės padavėjo)
Soup of the day (query waiter)

4,00 Lt

Karštieji žuvies patiekalai/ Main course: fish
Karališkoji dorado su keptais pomidorais ir citrina
Royal dorado with baked tomatoes and lemon

28,00 Lt

Troškinta karpio filė daržovių padaže,
patiekiama su gruzdintomis bulvytėmis
19,00 Lt
(karpio filė, agurkai, imbiero šaknis, svogūnai, pievagrybiai, grietinėlė)
Stewed carp fillet with vegetable dressing, served with potatoes rolls
(carp fillet, onions, field mushrooms, cream, cucumbers, ginger root, mashed potatoes)

Karštieji mėsos patiekalai/ Main course: meat
Keptas vištienos suktinukas (Kijevo kotletas)
(vištienos filė, gruzdintos bulvytės, šviežios daržovės, sviestas)
Fried chicken roll served with baked vegetables and boiled, baked potatoes
(chicken fillet, fried potatoes, vegetables)

19,00 Lt

Vištienos kepsnys užkeptas sūriu
(vištienos filė, apkeptos bulvytės, sūris, keptos daržovės, grybų padažas)
Chicken roast baked with cheese
(chicken fillet, roasted potatoes, cheese, baked vegetables, mushroom sauce)

19,50 Lt

Kepta antis patiekiama su keptais obuoliais ir bruknių padažu
Roast duck with apple and lingonberry sauce

29,00 Lt

Aštrus kiaulienos troškinys krepšelyje
(kiaulienos išpjova, paprika, porai grietinėlės – pomidorų padaže,
patiekiami lietinio krepšelyje su šviežiomis daržovėmis)
Sharp pork slumgullion in basket
(pork, paprika, cream - tomato sauce served din basket with fresh vegetables)

20,50 Lt

Kiaulienos kepsnys su šonine
24,50 Lt
(kiaulienos išpjova kepta folijoje, virtos apkeptos bulvės, morkų salotos ir marinuoti agurkai)
Branded „Sakwa“ roast
(pork, potatoe croquette, olives, caned peaches, carrot salad)
Troškinta jautiena „stragonovietiškai“
25,00 Lt
(jautienos išpjova, bulvytės, šviežios daržovės, pomidorų padažas)
Stewed beef in „Strogonovian“, served with fresh vegetables and boiled, baked potatoes
(stewed beef, vegetables, sour cream, onions, tomato sauce)
„Fondiu“- patiekalas, kurį išsikepate patys

42,00 Lt

Patiekalai iš bulvių/ Potatoes dishes
Tarkuotų bulvių didžkukuliai su mėsa,
patiekiami su grietinės ir spirgučių padažu
Grated potatoes, rolled with minced meat, served with meat
dressing and sour cream

12,50 Lt

Bulviniai blynai su grietine
Grated potatoes pancakes, served with sour cream

12,00 Lt

Bulviniai blynai su mėsos įdaru, patiekiami su grietine
Grated potatoes pancakes with meat filling, served with sour cream

14,50 Lt

Miltiniai patiekalai/ Mealy dishes
Koldūnai užkepti sūriu
Dumplings with cheese

9,50 Lt

Koldūnai pagardinti sviesto ir grietinės padažu
Dumplings with cream and butter sauce

9,50 Lt

Makaronai ,,Tagliatelle”su vištiena / Tagliatelle pasta with chicken
12,00 Lt
(makaronai, vištiena, svogūnai, grietinėlė, sūris / pasta, chicken, onions, cream, cheese)
Makaronai ,,Tagliatelle” su šoninės padažu / Tagliatelle pasta with bacon sauce
( makaronai, šoninė, grietinėlė, sūris / pasta, bacon, cream, cheese)
12,50 Lt
Makaronai ,,Tagliatelle” su baravykų padažu / Tagliatelle pasta with mushrooms sauce
(makaronai, baravykai, grietinėlė, sūris / pasta, mushrooms, cream, cheese)
12,50 L
Lietiniai blyneliai su varške, patiekiami su uogiene
Pancakes with curd, served with jam

9,50 Lt

Lietiniai blyneliai su kumpiu ir sūriu, patiekiami su pomidorų padažu
Pancakes with ham and cheese, served with tomato sauce

10,50 Lt

Užkandžiai prie alaus/ Snacks with beer
Rinkinys prie alaus
25,00 Lt
(kepta duona, sūris, kepti svogūnų žiedai, sūdyti riešutai, rūk. kiaulės ausys, aštrusis padažas)
Snack set
(baked bread, cheese, baked rings of onion, corned nuts, smoked pigs ears, hot sauce)
Kepti vištų sparneliai / Fried chicken wings

11,50 Lt

Keptos džiovintos slyvos su parūkyta šonine
Baked dried plums with smoked ham

7,50 Lt

Pikantiška duonelė
(kepta duona su česnakais užkepta sūriu ir majonezu)
Titbit bread
(baked garlic bread, with cheese and mayonnaise sauce)

6,50 Lt

Lietuviškų sūrių rinkinys /Assorted Lithuanian cheese

7,50 Lt

Žirniai su spirgučiais / Peas with chopped and baked meat

7,50 Lt

Rūkytos kiaulės ausys / Smoked pigs ears

7,50 Lt

Desertai/ Desserts
Karštas pudingas su avietėmis, pagardintas ledais
Hot pudding with loganberrys and ice cream
Šokolado fondiu su vaisiais / Chocolate fondue with fruits

9,50 Lt
11,00 Lt

Karštas obuolių pyragas su vaniliniais ledais
Hot apple pie with vanilla ice cream

8,50 Lt

Sūrio pyragas pagardintas šokoladu
Cheesecake with chocolate sauce

8,50 Lt

Varškės pyragas, pagardintas uogiene / Curd pie with jam

8,00 Lt

Ledai su užpilu / Ice – cream with sauce
Pasirinkite užpilą: aviečių, karštų vyšnių, šokolado
Sauce for your choice: loganberry, hot cherry, chocolate

8,00 Lt

Vyšnių (braškių) ir ledų kokteilis
Cherries (strawberries) and ice cream coctai

8,00 Lt

Karštas šokoladas / Hot chocolate

6,00 Lt

Putojantis vynas / Sparkling wine
„ALITA“
(pusiau sausas, saldus, bruit/ semi dry, sweet, brute)

100ml

5,00 Lt

Volfas Engelman

0,3 l
0,5 l

4,00 Lt
5,00 Lt

Švyturio EKSTRA

0,3 l
0,5 l

4,50 Lt
6,00 Lt

Samson TAMSUSIS

0,3 l
0,5 l

4,50 Lt
6,00 Lt

Grimbergen Dubbel
(tamsusis)

0,25 l
0,5 l

4,50 Lt
8,00 Lt

Švyturio BALTAS

but.

6,00 Lt

Švyturio ( nealkoholinis)

but.

6,00 Lt

Žyviec

but.

6,00 Lt

Sidras ( kriaušių skonio)

0,5 l

7,00 Lt

Alus / Beer

Alkoholiniai kokteiliai / Alcohol cocktails
Saldi porelė
(Keglevich Melone, ananasų sultys/ Keglevich Melone, pineapple juce)
Pina Kolada
(romas, ananasų sultys, grietinėlė/ rum, pineapple juice, cream)
Žydroji lagūna
(degtinė,Sprite, „Blue Curacao“/ vodka, Sprite, „Blue Curacao”)
Pabučiuok mane...
(Sobieski spanguolinė, shwepps Russian, obuolių sultys/
cranberry vodka, shwepps Russian, apple juice)
Vandenyno žydrynė
(degtinė, bols blue, Malibu, persikų sultys/
vodka, bols blue, Malibu, peach juice )
Bronksas
(džinas, baltasis ir raudonasis Stock, apelsinų sultys/
Gin, white and red Stock, apple juice)

8,00 Lt
10,00 Lt
10,50 Lt
12,00 Lt

14,00 Lt

14,00 Lt

Aperityvai/ Aperitifs
Martini (Bianco, Rosso)
Campari

100 ml
40 ml

7,50 Lt
7,50 Lt

Trauktinės/ Lithuanian brandy

Trejos devynerios
Žalios devynerios
Raudonos devynerios
Stumbro starka
Bobelinė
Suktinis

40ml

4,50 Lt
4,50 Lt
4,50 Lt
4,50 Lt
4,50 Lt
6,50 Lt

40ml

4,50 Lt
6,00 Lt

40 ml

4,50 Lt
4,50 Lt
4,50 Lt
7.50 Lt

Likeris/ Liquor
Krupnikas
Keglevich Melone

Degtinė/Vodka
Lietuviška Auksinė (“Lithuanian Gold”)
Premium Gera
Sobieski spanguolinė, pipirinė (cranberry, pepper)
Russky Standart Platinum

Brendis / Brandy
Glorija (kriaušių skonio)
Alita
Torres 5*
Metaxa*****

40ml

4,50 Lt
5,50 Lt
7,00 Lt
7.50 Lt

Konjakas / Cognat
Hennessy V.S
Camus V.S.

40 ml

20,00 Lt
15,00 Lt

40 ml

5,00 Lt

40ml

9,50 Lt
9.50 Lt
7,50 Lt
6,50 Lt

40 ml

10,50 Lt
11,00 Lt

Džinas / Gin
Lordson

Viskis / Whisky
Jim Beam
Tullamore Dew Irish Whiskey
J. Walker Red Label
Black Velvet

Tekila / Tequila
Sierra Silver
Siera Gold/Reposado

Romas / Rum
Old Pascas White, Dark
Malibu

40 ml

8,50 Lt

