
Įmonės BBQ vakarėlis



Pavadinimas Mato vnt. Vnt. kaina 
EUR

Grill patiekalai
Jautienos faršo burgeris / svogūno žiedai / bekonas / pomidorais / sūris / BBQ padažas 200 g 7,50

Vištienos krūtinėlės burgeris / konfit pomidorų riekelės / salotų lapai / skrudinta šoninė 180 g 4,50

Plėšytos kielienos burgeris / svogūno žiedai / bekonas / pomidorais / sūris / BBQ padažas 200 g 6,00

Haloumi sveganiško sūrio burgeris su bandele be glitimo / salota 180 g 7,00

Erienos dešrelių hot dog‘ai / pomidorai / kepinti svogūnų čipsai / dijon garstyčios 160 g 3,50

Amerikietiški kiaulienos šonkauliukai / BBQ padažas 300 g 9,00

Plėšyta kiauliena / BBQ padažas 280 g 6,00

Grill vištienos iešmeliai / cukinija / paprika / raudonieji svogūnai / baklažanai / pomidorai 140 g 4,00

Grill daržovių iešmeliai / cukinija / paprika / raudonieji svogūnai / baklažanai / pomidorai 140 g 3,00

Padažai
BBQ 40 g 0,25

Medaus ir garstyčių 40 g 0,25

Saldžiarūgštis su kelendra 40 g 0,25



Pavadinimas Mato vnt. Vnt. kaina 
EUR

Garnyrai ir salotos
Bulvytės fry iš saldžių bulvių (batatų) 150 g 1,20

Bulvytės fry iš Lietuviškų bulvių 150 g 1,20

Pupelės pomidorų padaže 80 g 0,95

Kukurūzų burbuolė grill 120 g 1,75

Kreminė bulvių košė Amerikietiškai 100 g 0,75

Lapinių salotų mix / agurkai / pomidorai 100 g 1,20

Marinuoti mažavaisiai agurkėliai 100 g 0,95

Coleslaw (morkų ir kopūstų salotos) 100 g 1,50

Papildomos paslaugos
Kreminis elis iš statinės 15 l 75,00

Vyšnių kriek alus is statinės 15 l 70,00

Craft sidras is statinės 30 l 135,00

Šviesus alus Grand Select iš statinės 30 l 85,00

DOMODO Primitivo Puglia I.G.P. raudonasis vynas 0,7 l 8,99

Klasikinis citrinų limonadas su ledukais 10 l dovanojame

Aptarnavimas (somelje x1, šefai x2, padavėjai x5) 1 vnt 300,00

Lėkštės, peiliai, šakutės, puodeliai (vienkartiniai bambukiniai) 1 svečiui 1,00

Transportavimas (už Kauno miesto ribų) 1 vnt 30,00



Rezervacijai: 

T: +370 634 19616
E: info@thegardendiningroom.lt

The Garden, Savanorių pr. 178, Kaunas


