
MENIU



VYTINTŲ MĖSŲ RINKINYS 
8.80 €

RINKINYS PRIE ALAUS   
6.90 €

SŪRIŲ RINKINYS   
6.90 €

SALDŽIŲ BULVIŲ LAZDELĖS SU 
TRIJŲ SŪRIŲ PADAŽU
4.50 €

AŠTRŪS VIŠTIENOS SPARNELIAI 
SU ČESNAKINIU SVOGŪNŲ 
LAIŠKŲ PADAŽU                       
4.90 € / 7.50 €

TORTILIJA SU VIŠTIENA
vištiena su daržovėmis 
užkepta traškiuose tortilijos 
paplotėliuose, pateikiama su 
pomidori aioli
5.90 €

MŪSŲ MARINUOTOS ALYVUOGĖS   
2.50 €

KEPTA DUONA SU SŪRIU
3.00 €

LAŠIŠOS TARTARAS  
8.50 €

SILKĖ „MATJES“ SU GRIETINĖS 
PADAŽU IR BULVĖMIS
6.20 €

SALDŽIARŪGŠČIAI VIŠTIENOS 
SPARNELIAI
4.90 € / 7.50 €

NAČIOS TRAŠKUČIAI UŽKEPTI SU 
JAUTIENA IR TRIJŲ SŪRIŲ PADAŽU 
7.50 €

UŽKANDŽIAI

KARŠTIEJI UŽKANDŽIAI

MŪSŲ MARINUOTOS ALYVUOGĖS   

SALDŽIARŪGŠČIAI VIŠTIENOS SPARNELIAI   

NAČIOS TRAŠKUČIAI 

VYTINTŲ MĖSŲ RINKINYS   



CEZARIO SALOTOS
romaninių salotų lapai, smulkintas 
kietasis sūris, krutonai, šoninės 
skrebučiai, mūsų gamintas „aioli“ 
padažas su ančiuviais
5.50 €

SU ANT ŽARIJŲ KEPTA VIŠTIENOS 
FILĖ
6.60 €

SU ANT ŽARIJŲ KEPTA LAŠIŠOS FILĖ
8.80 €

SU ANT ŽARIJŲ KEPTOMIS 
TIGRINĖMIS KREVETĖMIS
8.80 €

GRAIKIŠKOS SALOTOS
pomidorai, agurkai, paprika, raud. 
svogūnai, alyvuogės, feta sūris, 
padažas su peletrūnais
6.00 €

MOCARELOS SŪRIO SALOTOS
mocarela, pomidorai, saulėje džiovinti 
pomidorai, raudonas pesto
7.00 €

SRIUBOS

SALOTOS

KREMINĖ BUROKĖLIŲ SU ŠONINE
2.80 €

AŠTRI JAUTIENOS SRIUBA
jautienos sriuba su čili pipirais, 
paprikomis ir pomidorais, patiekiama su 
kietuoju sūriu ir itališka duonele
3.90 €

TOM YUM
ryžių makaronai, krevetės, kokosų pienas
5.90 €

AŠTRI JAUTIENOS SRIUBA   

GRAIKIŠKOS SALOTOS MOCARELOS SŪRIO SALOTOS 

prašome pasirinkiti bandelę – šviesi arba tamsi
0.30 €



ROMOS PICOS

PASTA
BULVIŲ VIRTINUKAI „GNOCCHI“ SU ŠVIEŽIOS 
GRIETINĖLĖS, KIETOJO SŪRIO BEI ŠALAVIJŲ PADAŽU
5.50 €

TAGLIATELLE SU BAZILIKŲ PESTO IR GRIETINĖLE  
6.20 €

SPAGETTI SU SVIESTO IR ANČIUVIŲ PADAŽU  
6.60 €

PENNE SU ČEDERIO SŪRIU,PIEVAGRYBIAIS IR VIŠTIENA                                                                       
6.70 €

TAGLIATELLE SU LAŠIŠA ŠPINATŲ PADAŽE
8.70 €

ROMA POLO
sūris mocarela, marinuota kepta vištienos filė, marinuotos mažosios 
paprikos, mėlynieji svogūnai, BBQ padažas, pirmojo spaudimo ypač tyras 
alyvuogių aliejus
2.80 € 

ROMA CAPRICIOZA
sūris mocarela, kiaulienos kumpis, pievagrybiai, pirmojo spaudimo ypač tyras 
alyvuogių aliejus
3.20 €

ROMA PADANA
sūris mocarela, mėlynieji svogūnai, špinatai, ožkų pieno sūris, karamelizuoti 
svogūnai, pirmojo spaudimo ypač tyras alyvuogių aliejus
3.20 €

ROMA EL RUCOLA
sūris mocarela, vyšniniai pomidorai, rukola, kietasis sūris „Džiugas“, vytintas 
kumpis, pirmojo spaudimo ypač tyras alyvuogių aliejus
3.20 €

Vienas gabaliukas

ROMA PADANA

ROMA POLO

SPAGETTI SU 
SVIESTO 
IR ANČIUVIŲ 
PADAŽU

GNOCCHITAGLIATELLE SU LAŠIŠA 
ŠPINATŲ PADAŽE

ROMA EL RUCOLA



KLASIKINE ITALIŠKA
 PICA

.

MARGARITA
sūris mocarela, kietasis sūris „Džiugas“, 
pirmojo spaudimo ypač tyras alyvuogių 
aliejus
6.50 € 

HAVAJAI
sūris mocarela, konservuoti ananasai, 
kiaulienos kumpis, pirmojo spaudimo ypač 
tyras alyvuogių aliejus
7.50 € 

CAPRICIOZA
sūris mocarela, kiaulienos kumpis, 
pievagrybiai, pirmojo spaudimo ypač tyras 
alyvuogių aliejus
7.50 € 

AMERIKANA
sūris mocarela, peperoni dešra, pirmojo 
spaudimo ypač tyras alyvuogių aliejus
7.90 € 

ŽALIA BALTA „ŽALGIRIO” FANŲ PICA
sūris mocarela, kietasis sūris „Džiugas“, 
cukinijos, fetos sūris, pirmojo spaudimo 
ypač tyras alyvuogių aliejus
8.00 €

TUNO
sūris mocarela, konservuotas tunas, 
vyšniniai pomidorai, rukola, pirmojo 
spaudimo ypač tyras alyvuogių aliejus
8.00 €

PANČETA
sūris mocarela, mėlynasis svogūnas, 
pančetos šoninė, grietinė, pirmojo spaudimo 
ypač tyras alyvuogių aliejus
8.00 € 

GREEK FETA
sūris mocarela, sūris feta, švieži špinatai, 
vyšniniai pomidorai, pirmojo spaudimo ypač 
tyras alyvuogių aliejus
8.00 € 

AZTECA
sūris mocarela, virtas kiaulienos kumpis, 
grietinė, jalapeno pipirai, pirmojo spaudimo 
ypač tyras alyvuogių aliejus
8.40 €

MEXICO
sūris mocarela, malta jautiena, jalapenai, 
raudonieji svogūnai, pirmojo spaudimo ypač 
tyras alyvuogių aliejus
8.50 €

DIAVOLO
sūris mocarela, mėlynasis svogūnas, 
chorizo dešra, juodosios alyvuogės, 
raudonieji jelapenai, tabasko padažas, 
pirmojo spaudimo ypač tyras alyvuogių 
aliejus
8.50 €

EL RUCOLA
sūris mocarela, vyšniniai pomidorai, rukola, 
kietasis sūris „Džiugas“, vytintas kumpis, 
pirmojo spaudimo ypač tyras alyvuogių 
aliejus
8.80 € 

PADANA
sūris mocarela, mėlynieji svogūnai, špinatai, 
ožkų pieno sūris, karamelizuoti svogūnai, 
pirmojo spaudimo ypač tyras alyvuogių 
aliejus
8.90 €

POLO
sūris mocarela, marinuota kepta vištienos 
filė, marinuotos mažosios paprikos, 
mėlynieji svogūnai, BBQ padažas, pirmojo 
spaudimo ypač tyras alyvuogių aliejus
8.90 €

RUSTICA                                                                                                                                               
sūris mocarela, ožkos sūris, dž. pomidorai, 
rukola pirmojo spaudimo ypač tyras 
alyvuogių aliejus
9.90 €

BOLETUS                                                                                                                                               
sūris mocarela, baravykai, pančetos šoninė, 
raudonieji svogūnai, pirmojo spaudimo ypač 
tyras alyvuogių aliejus
11.90 € 

DI MARE                                                                                                                                               
sūris mocarela, jūros gėrybės, kaparėliai, 
dž. pomidorų pesto, rukola, pirmojo 
spaudimo ypač tyras alyvuogių aliejus
12.50 €

DIAVOLO

EL RUCOLA
GREEK FETA

30 cm Ø



GRILIAUS PATIEKALAI 

PAUKŠTIENA

VIŠTIENOS FILĖ                                                   6.50 €
rekomenduojame su: 

ŽUVIS IR JUROS GERYBES

TIGRINIŲ KREVEČIŲ IEŠMELIS              9.60 €
rekomenduojame su: 

KIAULIENA

KIAULIENOS SPRANDINĖS KEPSNYS             6.70 €
rekomenduojame su: 

JAUTIENA

JAUTIENOS IŠPJOVOS IEŠMELIS               12.50 €
rekomenduojame su: 

VIŠTIENOS KUMPELIŲ IEŠMELIS          6.50 €
rekomenduojame su: 

LAŠIŠOS KEPSNYS                                               11.90 €
rekomenduojame su: 

KIAULIENOS ŠAŠLYKAS                                    7.80 €
rekomenduojame su:

JAUTIENOS PIKANHA STEIKAS                       13.50 €
rekomenduojame su:

KIAULIENOS ŠONKAULIUKAI              10.80 €
rekomenduojame su:

KALAKUTIENOS FILĖ                             7.50 €
rekomenduojame su: 

KIAULIENOS IŠPJOVA                                        7.80 €
rekomenduojame su: 

JAUTIENOS IŠPJOVOS STEIKAS                   15.80 €
rekomenduojame su: 

KIAULIENOS BBQ ŠONKAULIUKAI     10.80  €  
rekomenduojame su: 

skrudintomis bulvytėmis
šviežių daržovių salotomis
švelniu jogurto – garstyčių padažu

virtais ryžiais
grill daržovių iešmeliu
naminiu pomidorų padažu

skrudintomis bulvytėmis
grill daržovių iešmeliu
česnakiniu svogūnų laiškų padažu

skrudintomis bulvytėmis
grill daržovių iešmeliu
aštriu čipotle padažu

bulvių kroketais
grill daržovių iešmeliu
švelniu jogurto – garstyčių padažu

virtais ryžiais
šviežių daržovių salotomis
švelniu jogurto – garstyčių padažu

virtais ryžiais
šviežių daržovių salotomis
naminiu pomidorų padažu

bulvių kroketais
šviežių daržovių salotomis
raudonųjų paprikų padažu – AJI

skrudintomis bulvytėmis
šviežių daržovių salotomis
aštriu čipotle padažu

virtais ryžiais
šviežių daržovių salotomis
saldžiu uoginiu cumberland padažu

prancūziškomis mini bulvytėmis
troškintomis daržovėmis
raudonųjų paprikų padažu - AJI

prancūziškomis mini bulvytėmis
portobelo grybais 
aštroku čimičiūri padažu

skrudintomis bulvytėmis
kopūstų salotomis „Coleslaw”
BBQ padažu
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GARNYRAI 
PASIRINKIMUI

PADAŽAI 
PASIRINKIMUI 

• prancūziškos mini bulvytės
• bulvių kroketai
• skrudintos bulvytės
• virti ryžiai
• bulvių košė 
• grikiai su žolelėmis, avokadu ir citrina

• žalios salotos
• kopūstų salotos „Coleslow“
• grill daržovių iešmelis
• portabelo grybai
• troškintos daržovės 
   (morka, cukinija, salierai) 

• švelnus garstyčių – jogurto
• BBQ padažas
• kalendros ir laimų padažas 
• tzatziki padažas
• raudonų serbentų/bruknių padažas -
   cumberland
• žolelių sviestas
• žolelių aštrokas padažas - čimičiuri
• raudonųjų paprikų padažas  - Aji
• aštrus čipotle padažas
• česnakinis svogūnų laiškų padažas
• teriyaki 
• naminis pomidorų padažas

KIAULIENOS BBQ 
ŠONKAULIUKAI

- . .

PASIRINKITE SAVO MEGSTAMA:
ANT TIKRU ŽARIJU KEPTI

1 3

2



KARŠTIEJI PATIEKALAI 

FISH AND CHIPS
pateikiama su trintais žirneliais, totorišku 
padažu ir skrudintomis bulvytėmis
7.50 €

PLĖŠYTOS KIAULIENOS MĖSAINIS
patiekiama su garstyčių-majonezo padažu 
ir skrudintomis bulvytėmis
6.50 €

VIŠTIENOS MĖSAINIS
patiekiama su garstyčių-majonezo padažu 
ir skrudintomis bulvytėmis
6.50 €

JAUTIENOS MĖSAINIS
patiekiama su garstyčių-majonezo padažu 
ir skrudintomis bulvytėmis
7.70 €

MENKĖS FILĖ  KROSNYJE UŽKEPTA 
DARŽOVĖMIS IR SŪRIU
kepama folijoje su šparaginėmis pupelėmis 
ghee svieste, patiekiama su šviežiomis 
daržovėmis ir ryžiais
8.80 €

MIDIJOS
midijos  česnakiniame raudonųjų paprikų 
padaže, pateikiamos su skrudintomis 
bulvytėmis
11.50 €

JAUTIENOS „STROGANOVAS“
pateikiama su bulvių koše ir marinuotais 
agurkėliais
11.30 €

JAUTIENOS MĖSAINIS

FISH AND CHIPS

MIDIJOS



DESERTAI

VAIKIŠKAS MENIU

GRIKIŲ KOŠĖ SU SVIESTUKU
3.00 €

ĮDARYTI MAKARONIUKAI SU SŪRIO IR 
GRIETINĖLĖS PADAŽU
3.50 €

VIŠTIENOS KUKULIUKAI SU GRIETINĖLĖS – 
SŪRIO PADAŽU IR BULVIŲ KOŠE                                     
3.50 € 

KEPTI VARŠKĖTUKAI BE MILTŲ SU 
TRINTOMIS UOGOMIS IR VANILINIU PADAŽU
3.90 € 

VIŠTIENOS MALTINUKAS SU 
SKRUDINTOMIS BULVYTĖMIS
4.20 € 

BELGIŠKI  VAFLIAI 
SU 3 PASIRINKTAIS PAGARDAIS:
• karamelinis padažas
• šokoladinis padažas
• trintų braškių padažas
• vyšnių padažas
• klevų sirupas
• ledai vaniliniai
• kapoti riešutai graikiški / lazdyno
1vnt. – 4.40 € / 2vnt. - 5.90 €

TORTAS NAPOLEONAS
3.00 € 

ŠILTAS OBUOLIŲ PYRAGAS SU LEDAIS                                                                                                         
4.50 € 

OREO TORTAS
4.50 €

MINI PICOS:

MARGARITA 
sūris mocarela, kietasis sūris
3,50 € 

HAVAJAI 
sūris mocarela, konservuoti ananasai, 
kiaulienos kumpis
3,70 €

CAPRICIOZA 
sūris mocarela, kiaulienos kumpis, pievagrybiai 
3,90 €

ŠOKOLADO – VARŠKĖS PYRAGAS
4.50 €

BRAUNIS
3.50 € 

PANACOTA INDELYJE SU TRINTOMIS 
BRAŠKĖMIS
3.90  €

ŠERBETAS SU VAISIAIS                                                                                                                                      
4.00  €

LEDAI SU PAGARDAIS:   
• trintomis uogomis
• karštu šokoladu
• klevų sirupu
• karamelės sirupu
3.90 €

HAVAJAI

KEPTI VARŠKĖTUKAI

OREO TORTAS LEDAI

ŠERBETAS SU VAISIAIS 

BELGIŠKI  VAFLIAI 

VIŠTIENOS MALTINUKAS SU SKRUDINTOMIS 
BULVYTĖMIS



Dėl alergenų klausti padavėjo (-os)

Karaliaus Mindaugo pr. 49 
(PC AKROPOLIS), 3 aukštas, Kaunas

mob. tel. +370 614 59905
el.p: info@olivekitchen.lt 

/ OliveKitchen.lt /


