
 

 

 

ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI / STARTERS                                                                                      

 

MATJES SILKIŲ FILĖ UŽKANDĖLĖ  4,80 €                                                                                  

apkeptos paryžietiškos bulvytės, pakepinti 

baravykai, marinuoti svogūnai  

Herring with hot potatoes, mushroom and 

pickled onions 

 

 

MARINUOTOS ALYVUOGĖS             3,60 €  

su medumi, česnakais ir prieskoninėmis 

žolelėmis 

Pickled olives with honey, garlic and herbs 

 

 

SALOTOS / SALADS                                                        

 

SALOTOS SU SŪDYTŲ LAŠIŠŲ FILĖ  

                                                        5,00 €                                

salotų lapai, avokadai, greipfrutai, salotų 

užpilas su grūdėtomis garstyčiomis 

Salad with salted salmon: lettuce, avocados, 

grapefruit, dressing with grain mustard 

 

SALOTOS SU KEPTU BRIE SŪRIU   4,50 € 

salotų lapeliai, kepti pievagrybiai, marinuoti 

salierai, ančiuvių padažas  

Salad with deep fried brie cheese: lettuce, 

fried mushrooms, pickled celery and anchovy 

dressing  

 

 

 

 

 

 

 

 

RINKINYS PRIE VYNO                      4,50 € 

džiovinti vaisiai įdaryti sūriais bei riešutais, 

vytintas kiaulienos kumpis  

Gourmet platter: dried fruit & nut cheeses 

and cured meat 

 

LIETUVIŠKA UŽKANDA                    6,80 € 

sūdyti lašiniai, skilandis, medžiotojų sūris, 

marinuoti agurkėliai bei svogūnėliai, 

ruginės duonos traškučiai 

Typical Lithuanian snack platter: salted 

bacon, Lithuanian sausage (the belly of a pig 

stuffed with minced meat), smoked cheese, 

pickles and rye bread croutons 

 

 

 

ŠVIEŽIŲ DARŽOVIŲ SALOTOS SU KEPTA 

VIŠTIENOS FILĖ                              4,50 €                                           

švž. agurkai, morkos, sezamų sėklos, salotų 

užpilas su sezamų aliejumi 

Fresh vegetable salad with fried chicken 

fillet: cucumbers, carrots, sesame seeds and 

dressing with sesame oil  

 

SALOTOS SU KEPTA ANTIENOS FILĖ   

                                                           5,50 € 

mangai, salotų lapeliai, sūris su mėlynuoju 

pelėsiu, graikiniai riešutai, džiovintos 

spanguolės, salotų užpilas su medumi  

Salad with duck fillet: mango, lettuce, blue 

cheese, walnuts, dried cranberries and 

honey dressing 

 



 

 

 

 

SRIUBOS / SOUPS                                                              

KREMINĖ BARAVYKŲ SRIUBA         3,80 €                                    

plėšyta vištiena, trumų aliejus  

Creamy mushroom soup: shredded chicken 

with truffle oil  

 

 

 

 

KARŠTIEJI UŽKANDŽIAI /  

HOT SNACKS                                     

 

BLYNELIAI                                       4,90 € 

sūdytų lašišų suktinukas su sūrio kremu, 

skraiduolių žuvų ikrai 

Crepe with salmon & soft cheese and caviar 

 

 

 

KEPTŲ SŪRIŲ UŽKANDĖLĖ             5,20 € 

gruzdinti mocarela sūrio ritinėliai, aštrūs 

sūrių kąsneliai su jelapenu bei sūrio 

lazdelės 

Hot cheese platter: deep fried mocarella 

balls, spicy jalapeno bites and cheese sticks  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENOS SRIUBA                              1,50 € 

Klauskite padavėjo                               

Soup of the day – ask waitress   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPTOS TIGRINĖS KREVETĖS        6,50 €                                       

mangų salsa, aitriųjų paprikų padažas  

Fried tiger prawns with mango salsa, 

sunflower mayonnaise and spicy sauce 

 

 

 

ANT GROTELIŲ KEPTOS VARLIŲ 

ŠLAUNELĖS                                     8,20 € 

žaliųjų žirnelių salotos, mangų padažas    

BBQ Frog legs with green pea’s salad and 

mango sauce 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAGRINDINIAI PATIEKALAI /  

MAIN DISHES                                   

 

ŽEMOJE TEMPERATŪROJE APDOROTA 

LAŠIŠŲ FILĖ                                    9,80 € 

rabarbarų padažas, virtas perlinis 

kuskusas su špinatais, garuose virtos 

daržovės  

Slow baked salmon with perl couscous & 

spinach and steamed vegetables 

 

 

KEPTA STERKŲ FILĖ                       9,50 €                                                  

migdolinis grietinėlės padažas su šafranais, 

kardamonais gardinti virti basmati ryžiai, 

garuose virti šparagai, apkepti vyšniniai 

pomidorai 

Pan-fried pikeperch with almond cream & 

saffron sauce, cardamom infused basmati 

rice, steamed asparagus and roasted 

tomatoes  

 

 

 

ANT GROTELIŲ KEPTA TUNŲ FILĖ 

                                                      12,90 €                                    

grietinėlės padažas su wasabi, virti juodieji 

lęšiai, saulėje džiovinti vyšniniai pomidorai, 

alyvuogės, edamame sojų pupelės, 

kaparėliai 

BBQ tuna steak with creamy wasabi sauce, 

black lentils, sun dried tomatoes, olives, 

edamame beans and capers 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANT GROTELIŲ KEPTA VIŠTIENOS FILĖ    

                                                        8,50 €                                                                         

padažas SATAY, troškintos daržovės kokosų 

piene  

BBQ chicken breast with peanut – coconut 

sauce and steamed vegetables 

 

 

 

ŽEMOJE TEMPERATŪROJE KEPTA 

KIAULIENOS IŠPJOVA                     9,50 € 

Egzotiškas slyvų padažas, ant grotelių kepti 

baklažanų griežinėliai, virtos perlinės 

kruopos su obuoliais, kepti karamelizuoti 

burokėliai 

Slow baked pork loin with prune sauce, 

baked eggplant slices, barley with apple and 

caramelized beetroot 

 

 

 

KEPTA ANČIŲ FILĖ                        12,50 €                                                       

raudonojo vyno su juoduoju šokoladu 

padažas, karamelizuoti obuoliai bei slyvos, 

pomidorų concasse 

Pan duck fillet with red wine & dark 

chocolate sauce, caramelized apple and 

prunes, tomato concasse 

 

 



 

 

 

VEGETARIŠKI / VEGETARIAN 

 

VIRTI GRIKIAI SU ŠPINATAIS           3,80 €                              

virtas kiaušinis marškinėliuose (Pašot) 

Buckwheat with spinach and pouched egg 

 

AVINŽIRNIŲ KEPSNELIAI SU 

DARŽOVĖMIS       4,60 € 

virtos apkeptos kukurūzų burbuolės, 

pomidorų salsa  

Chickpeas balls with vegetables, sweetcorn 

cob and tomato salsa  

                      

VAIKAMS / KIDS MENU 

GRUZDINTOS VIŠTIENOS FILĖ 

JUOSTELĖS                                     3,50 €   

gruzdintos bulvytės, naminis pomidorų 

padažas 

Fried chicken strips with fries and 

homemade tomato sauce 

 

DARŽOVIŲ TEMPŪRA                      3,00 €                                                           

jogurtinis padažas su švž. agurkais arba 

naminis pomidorų padažas (pasirinkti) 

Fried vegetable tempura with yogurt sauce, 

pickles and homemade tomato sauce 

 

BLYNELIAI                       3,80 €  

su rikota ir konservuotais persikais, trintų 

uogų padažas (Coulis) 

Pancake with ricotta, peaches and berry 

sauce 

  

 

 

 

 

DESERTAI / DESSERTS                                       

 

ŠOKOLADINIS FONDANTAS             5,00 €                                                 

vyšnių padažas, vaniliniai ledai 

Hot chocolate cake with cherry sauce and 

ice cream 

 

TRAPUS PYRAGAS SU OBUOLIŲ – 

RABARBARŲ ĮDARU                        4,50 € 

ledai su kakavos trupiniais 

Apple crumble cake with rhubarbs and ice 

cream 

 

DESERTAS PAVLOVA                       4,80 €                                                              

Dessert Pavlova 

 

 

 

VAISINIS KOKTEILIS                        3,00 €                                                               

ledai, sultys  

Milkshake: ice cream and juice 

 

VAISIŲ GLOTNUTIS                         3,00 €                                                           

bananai, mangai, apelsinai 

Smoothie: banana, mango, orange 

 

ŠVIEŽIAI SPAUSTOS SULTYS           2,20 €                                                                                                                     

morkų, apelsinų, greipfrutų 

Fresh juice: carrot, orange, grapefruit  


