
Valgiaraštis / Menu
Užkandžiai / Starters

Marinuotų silkių gabalėliai su marinuotais svogūnais, pomidorais, apkeptomis bulvėmis,
pagardintos česnakais ir rozmarinais

-
Herring fllet, pickeled onion, tomato with roasted garlic and rosemary potatoes

(D, G)
3,50

Keptos karališkos krevetės su avokado ir šviežių agurkų salsa, paskaninta trumų aliejumi
-

Pan-fried king prawns, fresh cucumber and avocado salsa, drizzled with trufe oil
(G, L)

7,00

Keptos duonos česnakinės lazdelės (V)
-

Fried garlic bread (V)
(A)

1,80

Keptos duonos lazdelės su sūrio padažu (V)
-

Fried bread with cheese sauce (V)
(A, C, G)

2,20

V-vegetariškas / vegetarian



Rinkiniai / To share
Prie alaus - keptos duonos su česnakais lazdelės, trijų rūšių sūriai, vytintos mėsytės,  kepti žemės

riešutai
-

Beer platter - fried bread, three cheeses, cured meats, and roasted peanuts
(A, E, G)

4,50

Prie vyno - spalvoti sūrio triufeliukai, marinuotos alyvuogės, graikiški riešutai, fgų džemas (V)
-

Wine platter - cheese trufes, marinated olives, walnuts, and fg jam (V)
(A, G, H)

5,20

Sriubos / Soups
Šaltibarščiai su apkeptomis bulvėmis

-
Cold beetroot soup with roasted potatoes

(C, G)
2,20

Aštri jautienos sriuba, pagardinta pupelėmis, šakniavaisinėmis daržovėmis ir "Džiugo" sūriu
-

Hearty meat soup with kidney beans, root vegetables and “Džiugo” cheese
(G, I)

3,00

Kreminė sūrio sriuba su kepintais migdolais (V)
-

Creamy cheese soup topped with toasted almonds (V)
(A, G, H)

2,20

V-vegetariškas / vegetarian



Salotos / Salads
Padažai pasirinktinai: pesto; jogutinis su žalumynais; medaus ir garstyčių 

Choose your dressing: pesto; herb yoghurt; honey and mustard
(G, H) (G) (B)

Lapinių salotų, žaliųjų šparaginių pupelių, vynuoginių pomidorų, morkų, salierų stiebų bei
kepintų saulėgrąžų salotos (V)

-
Salad of mixed leaves green beans, cherry tomatoes, carrots, celery, and toasted sunfower seeds

(V)
(E, J)

3,00
Keptos lašišos arba keptos vištienos salotos su vynuoginiais pomidorais, šviežiais agurkais,

alyvuogėmis, duonos skrebučiais, lapinėmis salotomis bei Parmezano plokštelėmis
-

Pan fried salmon or chicken breast leaf salad with cherry tomatoes, cucumber, olives, croutons and
parmesan shavings

(A, D, G)
4,50

Pelėsinio sūrio rutulėlių, pagardintų skrudintais migdolų riešutais, kriaušių, burokėlių, lapinių
salotų bei vynuoginių pomidorų salotos (V)

-
Leaf salad topped with cheese and almond trufes, red beetroot and pear slices, cherry tomatoes,

and parmesan shavings (V)
(G, H)

4,50
Sezamų sėklose keptų vištienos kubelių su avokado, apelsinų skiltelėmis, šviežiais agurkais,

vynuoginiais pomidorais, lapinėmis salotomis bei Parmezano plokštelėmis salotos
-

Mixed salad with sesame seed crusted chicken, avocado, orange, cucumber, cherry tomatoes, and
parmesan shavings

(G, J)
4,50

Kavoje keptų jautienos išpjovos griežinėlių, žaliųjų šparaginių pupelių, raudonajame vyne
brandintų obuolių, lapinių salotų bei Parmezano plokštelių salotos

-
Mixed salad with cofee crusted beef tenderloin, green beans, red wine apples, and parmesan

shavings
(G, K)

5,00
V-vegetariškas / vegetarian



Pagrindiniai patiekalai / Main dishes

Lašišos kepsnys, pagardintas midijų ir šampano padažu, patiekiamas su laukiniais ryžiais bei
sezoninėmis salotomis

-
Pan-fried salmon fllet, wild rice, seasonal vegetable salad, mussel, and champagne sauce

(D, G, K, M)
8,00

Jūros lydekos kepsnys traškioje bulvių plutelėje, patiekiamas su sezoninių daržovių salotomis
-

Pike fllet with crispy potato crust and fresh vegetable salad
(A, C, D, G)

5,00
Mėlynieji moliuskai garinti su chorizo dešra, baltuoju vynu ir Provanso žolelėmis

-
Blue mussels steamed in white wine with chorizo and herb de provence, served with white bread

(A, I, K, M)
8,00

Kepta antienos krūtinėlė, patiekiama su bulvių ir obuolių piurė, karameliziuotų kriaušių ir
šparaginių pupelių duetu bei spanguolių ir mėtų padažu

-
Duck breast with apple and potato purée, caramelised pears, green beans, and cranberry-mint

sauce
(G)

11 ,00
Vištienos krūtinėlė traškioje sūrio plutelėje, patiekiama su apkeptomis bulvėmis, kornišonų

padažu bei šviežių daržovių salotomis
-

Pan fried chicken breast with cripsy cheese crust, roasted potatoes, cornichons sauce and fresh
vegetable salad

(A C, G)
5,00 

Kijevo kotletas su bulvių piurė arba fri bulvytėmis, patiekiama su sezoninių šviežių daržovių
salotomis

-
Kiev cutlet with a choise of mash potatoes or fries and fresh vegetable salad

(A, C, G)
5,00 

Jautienos išpjovos kepsnys, patiekiamas su skrudintais bulvių griežinėliais, svieste apkeptomis
šakniavaisinėmis daržovėmis, karamelizuotais svogūnais bei rudu padažu



Roasted beef tenderloin, crispy potato chips, buttery root vegetables, caramelised onions, and
gravy

(G, I, K)
15,00

Keptos kiaulienos išpjovos medalionai, patiekiami su bulvių piurė, baravykų padažu bei
sezoninėmis salotomis

Roasted pork tenderloins, mash potatoes, boletus sauce and seasonal vegetable salad
(G)

6,00

Penkių daržovių troškinys su mėtomis (V)
/klausti padavėjo/

-
Seasonal vegetable stew with fresh mint (V)

/ask waiter/

4,00

Miltiniai ir bulviniai patiekalai /
Dumpilngs & potato dishes

Lietiniai blynai su varške ir trintų uogų užpilu (V)
-

Crepes with curd flling and berry sauce (V)
(A, C, G)

3,00

Lietiniai su vaisiais, ledais ir trintų uogų arba šokolado užpilu (V)
-

Crepes with fresh fruits, ice cream and a choice of berry sauce or chocolate sauce (V)
(A, C, G)

3,00

Lietiniai su sūriu ir sviesto-grietinės padažu (V)
-

Crepes with cheese and butter-sour cream sauce (V)
(A, C, G,)

3,00



Naminiai virtiniai su daržovėmis, patiekiami su sviesto ir grietinės padažu bei Parmezano
plokštelėmis (V)

Home-made vegetable dumplings in a butter and sour cream sauce topped with parmesan
shavings (V)

(A, C, G, I)
4,00

Naminiai koldūnai su kiauliena patiekiami su grietine
Home-made pork dumplings served with sour cream

(A, C, G)
5,00

Tarkuotų bulvių blynai su kastinio padažu (V)
-

Large grated potato pancake served with curd and garlic dressing (V)
(A, C, G)

4,00

Tarkuotų bulvių blynai su kapotos mėsos įdaru ir grietinės padažu (V)
Large grated potato pancake with meat flling and sour cream sauce (V)

(A, C, G)
4,50

Didžkukuliai su mėsa ir grietinės - spirgučių padažu
/Savaitgaliais/

-
Zeppelins with meat in a crackling-and-sour cream sauce

/During weekends/
(G)

4,50
 

V-vegetariškas / vegetarian



Saldieji patiekalai / Deserts

Naminiai ledai su šviežiomis uogomis ir mėtomis (V)
/klausti padavėjo/

-
Home-made ice cream (V)

/ask waiter for favours/
(G)

2,20 

Karštas obuolių ir kriaušių pyragas su spanguolių padažu, ir naminiais ledais (V)

-
Apple and pear pie topped with cranberry sauce, and home-made ice cream (V)

(A, C, G)
2,50 

"Užupio kiemelio" šokoladinis triufelio pyragas (V)

-
"Užupio kiemelis" chocolate trufe cake (V)

(C, G,)
3,00 

 

V-vegetariškas / vegetarian



Alergenai ir jų žymėjimai / Allergens
A - Glitimo turintys javai ir jų productai (kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta)

Grains and starches containing gluten (wheat, rye, barley, oats, spelt)

B - Garstyčios ir jų produktai
Mustard

C - Kiaušiniai ir jų produktai
Eggs

D - Žuvys ir jų produktai
Fish

E - Žemės riešutai ir jų produktai
Peanuts

F - Sojų pupelės ir jų produktai
Soya beans

G - Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę)
Dairy products (including lactose)

H - Riešutai ir jų produktai (migdolai, lazdynai, graikiniai riešutai, pekaninės karijos, 
anakardžiai, pistacijos, brazilinės bertoletijo, makadamijos, kedro riešutai)

Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, pecans, cashews, pistachios, Brazil nuts, macadamia nuts,
pine nuts)

I - Salierai ir jų produktai
Celery

J - Sezamo sėklos ir jų produktai
Sesame seeds

K - Sulftai (vynas, vynuogių sultys)
Sulphites (wine, grape juice)

L - Vėžiagyviai ir jų produktai
Crustaceans

M - Moliuskai ir jų produktai
Molluscs

N - Medus  /  Honey


