
Sriubos 

Šaltibarščiai su bulvių skiltelėmis – 2.80€ 

Trintų pomidorų sriuba  su midijomis, lašišomis, šiaurinėmis krevetėmis, morkomis, svogūnais, baltuoju vynu – 3.90€ 

__________________________________ 

Užkandžiai  

„Churros“ - mūsų gaminamas bulvių lazdelių užkandis – 2.50€ 

Tortilijų traškučiai su paprikų padažu – 3.00€ 

Traškūs daržovių suktinukai su pikantišku padažu – 4.10€ 

Karštos brusketos su saulėje džiovintais pomidorais ir alyvuogėmis, 

pagardintos kietuoju sūriu  - 3.60€ 

Karštos brusketos su karamelizuotais svogūnais ir pelėsiniu sūriu - 

3.60€ 

Karštos brusketos su baklažanų tartaru ir feta sūriu – 3.60€  

 

Ispaniškų marinuotų ir raugintų alyvuogių rinkinukas – 3.00€ 

______________________________ 

Karštos plėšytos vištienos krūtinėlės spurgutės  su  BBQ padažu ir 

sūriu – 4.70€ 

Karštos krevetės japoniškuose džiūvėsėliuose su mangų – čili padažu 

– 5.60€ 

Keptas kamambero sūris su kriaušėmis ir spanguolių džemu, 

patiekiamas su traškiais skrebučiais – 5.70€ 

Karšti traškūs baklažano griežinėliai su  varškės ir špinatų kremu  – 

4.90€ 

Brandintos jautienos tartaro užkandis su kaparėliais, mini pomidorais, 

marinuotu agurku, mėlynuoju svogūnu – 7.50€ 

Silkės file su karštomis bulvėmis, morkomis, burokėliais, mėlynuoju 

svogūnu ir grietine – 2.60€ 

Salotos  

Salotų lapai su  mini pomidoriukai, kietojo sūrio ir ančiuvių padažu, 
duonos skrebučiais:  

- be priedų – 4.00€ 
- patiekiamos su tigrinėmis krevetėmis  – 7.00€ 

- patiekiamos su vištienos file – 5.20€ 
-  

Lapinės salotos su mini pomidorais, greipfrutais, vištienos 

kepenėlėmis ir traškiais svogūnais  – 4.70€ 

Bolivinės balandos salotos su daržovėmis ir feta sūriu   – 4.50€ 

_________________________________ 

Makaronai  

„Itališki Ravioli“ su kapota elniena, patiekiami su žaliuoju padažu – 

7.80€ 

„Itališki Ravioli“ su varške ir špinatai, patiekiami su grietinėlės 

padažu– 6.50€  

 „Penne rigate“ makaronai su mūsų pesto padažu ir vištiena, 

pagardinti kietuoju sūriu  - 5.90€ 

 „Penne rigate“ su saulėje džiovintų pomidorų padažu ir feta sūriu – 

5.40€

 



Karštieji 

Kalakutienos file vėrinukai, patiekiami su karštomis morkomis, brokoliais, paprikomis, bulvėmis ir gaiviu obuolių padažu – 6.70€ 

Vištienos kepsnys marinuotas daržovių ir žolelių marinate, patiekiamas su karštomis morkomis, šparaginės pupelės, cukinijomis, žiediniais kopūstais - 6.00€  

Kepta anties kulšelė, patiekiama su bulvių piure bokšteliais ir troškintais žiediniais kopūstai, česnakiniame grietinėlės padaže – 9.00€   

____________________________________________________________ 

Mėnesio mėsainis (teirautis padavėjų), patiekiamas su gruzdintomis bulvių lazdelėmis – 7.00€ 

Plėšytos vištienos krūtinėlės mėsainis su BBQ padažu, daržovėmis, čederio sūriu, „brioche“  bandele, patiekiamas su gruzdintomis bulvių lazdelėmis – 5.70€ 

Klasikinis jautienos mėsainis su daržovėmis, čederio sūriu, „brioche“  bandele, patiekiamas su gruzdintomis bulvių lazdelėmis – 6.50€ 

Tigrinių krevečių ir marinuotų jūros dumblių salotų mėsainis su daržovėmis, čederio sūriu, „brioche“  bandele, patiekiamas su gruzdintomis bulvių lazdelėmis – 7.50€ 

Vegetariškas suvožtinis su špinatais, mocarela sūriu, saulėje džiovintais pomidorais, mėlynaisiais svogūnais ir „brioche“  bandele, patiekiamas su gruzdintomis 

bulvėmis– 5.50€ 

______________________________________________ 

Savaitgalio patiekalas iš kiaulienos (teirautis padavėjo)  – 6.80€ 

„Souse vide“ kiaulienos kepsnys užkeptas su mūsų BBQ padažu, bei karštomis morkomis, cukinijomis, paprikomis, bulvių skiltelėmis – 6.60€ 

__________________________________________________ 

Brandintos jautienos nugarinės kepsnys su karamelizuotų svogūnų, burokėlių ir slyvų padažu, pateikiamas su morkomis, cukinijomis, šparaginėmis pupelėmis, žiediniais 

kopūstais ir bulvių skiltelėmis  – 8.90€ 

Brandintos jautienos „befstrogenas“, patiekiamas su trintų bulvių piurė bokšteliais ir marinuotais agurkėliais – 9.00€  

Jautienos išpjovos kepsnys su karamelizuotais mėlynaisiais svogūnais ir karštomis daržovėmis  – 24.00€ 

__________________________________________________ 

Lašišos kepsnys keptas su žolelių padažu, patiekiamas su ryžiais ir keptais brokoliais su česnaku  – 10.00€ 

Prancūziškose žolelėse marinuota skumbrės filė, patiekiama su žaliaisiais ryžiai ir morkomis, žiediniais kopūstais ir cukinijomis  – 5.80€ 

Midijos (500gr.)  grietinėlės ir balto vyno padaže su morkomis, svogūnais, salierais, bei gruzdintomis bulvytėmis  – 11.00€ 

* dėl papildomo garnyro, ar jo keitimo prie patiekalų teirautis padavėjų 



 

Desertai  

 

Karamelizuoti lietiniai su vaniliniais ledais ir citrinų kremu – 4.50€ 

Šokoladinis suflė su žemės riešutais ir vaniliniais ledais – 4.70€ 

Kokoso kremo ir laimo desertas  – 4.00€ 

Šiltas Prancūziškas sviestinis ragelis su džemu – 1.50€  

Virti arba kepti varškėtukai su trintomis uogomis – 3.00€ 

 

Vaniliniai ledai : 

su mūsų gaminama sūria karamele – 2.70€ 

su trintomis braškėmis – 2.70€ 

su karamelizuotais ananasais – 2.70€ 

rome mirkytomis razinomis ir riešutų karamele – 3.70€ 

Natūralus avietinis šerbetas – 4.50€  

 

 

 

 

Pusryčiai 

Savaitgaliais 10.00 – 15.00 val.  / Darbo dienomis 10.00 – 11.00 val. 

 

Penkių grūdų košė su sviestu arba su trintomis braškėmis – 2.00€ 

Omletas su daržovėmis, pateikiamas lapinėmis salotomis  – 3.70€ 

Ispaniškas omletas su sūriu ir bulvytėmis, pateikiamas su lapinėmis 

salotomis – 3.70€ 

Plakta kiaušinienė su prancūziškos duonos skrebučiu, kepta šonine ir 

lapinėmis salotomis bei mini pomidorais  – 3.70€ 

Kiaušiniai marškinėliuose su traškia šonine, Provanso žolelių padažu, 

prancūziškos duonos skrebučiu su česnakiniu sviestu bei lapinėmis 

salotomis – 4.00€ 

Lietiniai su varške ir trintomis uogomis – 3.50€ 

Lietiniai su plėšytos vištienos krūtinėlės, BBQ padažo ir sūrio įdaru, 

patiekiami su lapinėmis salotomis  – 3.70€ 

Keptas lietinis, špinatų ir mocarelos sūrio kroketas ir keptas kiaušinis, 

patiekiamas su prancūziškų žolelių padažu  – 3.90€ 

Virti arba kepti varškėtukai su trintomis uogomis – 3.00€

 

 

 

Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo 


