
Nacionaliniai kinų patiekalai / 
National Chinese food
001 | Virtas karpis 
aštriame padaže 
su kiauliena / 
Boiled carp in a spicy 
sauce with pork     
26.00 €       
                                                         
(Karpis apie 
1.500 kg – 2kg svorio) / 
(Carp weights 1.5 - 2kg)
*Užsakyti iš anksto / 
Order in advance

 

 

                                                                                                            

                                                      
 
 
 

NACIONALINIAI KINŲ PATIEKALAI 
  NATIONAL CHINESE FOOD         
 
 

 

001.    Virtas karpis aštriame padaže su kiauliena             /              23.00   € 
           Boiled carp in a spicy sauce with pork                                                                                                 
           (Karpis apie 1.500 kg– 2kg svorio) / (Carp weights  1.5 -  2kg) 

* Užsakyti iš anksto / Order in advance 

 
 

006 | Aštrūs šoninės 
gabaliukai / 
Spicy bacon    
14.00 € 
                                                         
(Kiaulienos šoninė, 
paprikos, svogūnai, 
čili pipirai, salierai) /
( Bacon, peppers, onion, 
chili pepper, celery)

 

 

 
 

006. Aštrūs šoninės gabaliukai/                                     8.00 / 14.00 €                                
        Spicy bacon  
            (Kiaulienos šoninė, paprikos, svogūnai, čili pipirai, salierai) /  
    ( Bacon, peppers, onion , chili pepper, celery) 
  
 
 
   
 
 
 
 
 

            26.00  €                         
007. Aštrūs varlių kojelės /  
         Spicy frog legs 
          
 
 

0010 | Aštrūs 
šonkauliukai 
„GAN GUO“ / 
Spicy spareribs 
„GAN GUO“     
18.00 €
                                                         
(Kiaulienos šonkauliukai, 
morkos, svogūnai, 
paprikos, sezamų sėklos) /
(Spareribs, carrot, onion, 
pepper, sesame seeds)

 

 

 
 

010. Aštrūs šonkauliukai  „GAN GUO“/                                 18.00  €                         
         Spicy spareribs “GAN GUO”  
          ( Kiaulienos šonkauliukai, morkos, svogūnai, paprikos, sezamų sėklos) /  
       ( Spareribs, carrot, onion, pepper, sesame seeds) 
 
 

 
 

011. Apvirti bulvių šiaudeliai su rugščiai aštriu padažu /                    6.00/ 11.00  €                         
        Boiled potato straws with spicy sour sauce 
         (Bulvės, čili pipirai, paprikos) / (Potato, sweet pepper, chili pepper) 
 

 
 

 

 

 
 
               004.  Brokoliai su kalmarais, česnakais, morkomis ir švelniu padažu /                8.00 / 12.00  €                         
                        Broccoli with squids, garlic, carrot and soft sauce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

005. Naminiai  tofu “SI CHUANG” su aštriu sojos padažu /             15.00  €                         
        Homemade tofu “SI CHUANG” with spicy soy sauce / 
 
 

004 | Brokoliai su 
kalmarais, česnakais,
morkomis ir švelniu 
padažu / 
Broccoli with squids, 
garlic, carrot and 
soft sauce     
12.00 € 

003 | Karpis 
„SUNCAI YU“ / 
Carp „SUNCAI YU“    
25.00 €       
                                                         
(Karpis apie 
1.500 kg – 2kg svorio) / 
(Carp weights 1.5 – 2kg)
*Užsakyti iš anksto / 
Order in advance

007 | Aštrios 
varlių 
kojelės / 
Spicy frog legs     
26.00 €                       

008 | Menkių filė 
gabaliukai „ŠEI DŽU“ 
aštriame sojos 
padaže / 
Cod fillet „SEI DŽU“ in 
a spicy soy sauce     
23.00 €       
                                                         
(Menkių gabaliukai, 
kopūstai, sojų pupelių 
daigai, čili pipirai) / 
(Cod, cabbage, soy 
bean sprouts, chili pepper)
(Didelė porcija 3 asmenims / 
A large portion of 3 persons)

 

 

 
 

008. Menkių filė gabaliukai „ŠEI DŽU“ aštriame sojos padaže/                       
        Cod fillet “SEI DŽU” in a spicy soy sauce                                                                    23.00 
            (Menkių gabaliukai, kopūstai, sojų pupelių daigai, čili pipirai) / (Cod, cabbage, soy bean sprouts, chili pepper) 
            (Didelė porcija 3 asmenims/ A large portion of 3 persons) 

 
 
 
 
 

               15.00  €                         
 
009. Tofu su daržovėmis ir soja / 
         Tofu with vegetables and soya 
         (Sojų varškė, juodieji kiniški grybai, morkos, svogūnų laiškai) 
     (Soy bean curd, Chinese black mushrooms , carrot , green onion) 
 

0011 | Apvirti bulvių 
šiaudeliai su rūgščiai 
aštriu padažu / 
Boiled potato straws 
with spicy sour sauce     
9.00 € 
                                                         
(Bulvės, čili pipirai, paprikos) / 
(Potato, sweet pepper, 
chili pepper)

 

 

 
 

010. Aštrūs šonkauliukai  „GAN GUO“/                                 18.00  €                         
         Spicy spareribs “GAN GUO”  
          ( Kiaulienos šonkauliukai, morkos, svogūnai, paprikos, sezamų sėklos) /  
       ( Spareribs, carrot, onion, pepper, sesame seeds) 
 
 

 
 

011. Apvirti bulvių šiaudeliai su rugščiai aštriu padažu /                    6.00/ 11.00  €                         
        Boiled potato straws with spicy sour sauce 
         (Bulvės, čili pipirai, paprikos) / (Potato, sweet pepper, chili pepper) 
 

 
 

0012 | Šparaginės 
pupelės su kiaulienos 
faršu ir sezamo 
sėklomis aštriai / 
Green beans with 
minced pork and 
spicy sesame seeds    
14.00 € 

 

 

 
 

010. Aštrūs šonkauliukai  „GAN GUO“/                                 18.00  €                         
         Spicy spareribs “GAN GUO”  
          ( Kiaulienos šonkauliukai, morkos, svogūnai, paprikos, sezamų sėklos) /  
       ( Spareribs, carrot, onion, pepper, sesame seeds) 
 
 

 
 

011. Apvirti bulvių šiaudeliai su rugščiai aštriu padažu /                    6.00/ 11.00  €                         
        Boiled potato straws with spicy sour sauce 
         (Bulvės, čili pipirai, paprikos) / (Potato, sweet pepper, chili pepper) 
 

 
 0015 | Karštos salotos 

pagal kinišką receptą 
su sojos padažu / 
Hot iceberg lettuce 
with soya sauce    
11.00 €       
                                                         
(Aisbergo salotos, 
paprikos) /
(Iceberg lettuce, 
pepper)

 

 

                                                                                     
015. Karštos salotos pagal kinišką receptą su sojos padažu /                        9.00   €       

                                Hot iceberg lettuce with soya sauce 
                                  (Aisbergo salotos, paprikos) / 

     (Iceberg lettuce, pepper) 
 
 

 
 
016. Baklažanai su džiūvėsėliais ir virto kiaušinio tryniu /           8.00 / 14.00  €                         
    Egg-plants with breadcrumbs and cooked egg yolk  
 
 

                                                      UŽKANDĖLĖS PRIE ALAUS / BEER SNACKS 
 

 
  01.   Rinkinys prie alaus / Beer snacks                                                     6.50 €                                                                 
          (Kepta duona, rūkytos kiaulių ausys, sūris, svogūnų žiedai tešloje) / 
               (Fried bread, smoked pork ears, cheese, onion rings in dough) 
 
 
 

0016 | Baklažanai su 
džiūvėsėliais ir virto
kiaušinio tryniu / 
Egg-plants with 
breadcrumbs and 
cooked egg yolk     
14.00 €

 

 

                                                                                     
015. Karštos salotos pagal kinišką receptą su sojos padažu /                        9.00   €       

                                Hot iceberg lettuce with soya sauce 
                                  (Aisbergo salotos, paprikos) / 

     (Iceberg lettuce, pepper) 
 
 

 
 
016. Baklažanai su džiūvėsėliais ir virto kiaušinio tryniu /           8.00 / 14.00  €                         
    Egg-plants with breadcrumbs and cooked egg yolk  
 
 

                                                      UŽKANDĖLĖS PRIE ALAUS / BEER SNACKS 
 

 
  01.   Rinkinys prie alaus / Beer snacks                                                     6.50 €                                                                 
          (Kepta duona, rūkytos kiaulių ausys, sūris, svogūnų žiedai tešloje) / 
               (Fried bread, smoked pork ears, cheese, onion rings in dough) 
 
 
 

0013 | Aštrūs 
kalafijorai „XIANG 
LA“ su kiaulienos 
šonine ir morkomis / 
Spicy cauliflower 
„XIANG LA“ with 
bacon and carrots     
13.00 €                    

 

 

012. Šparaginės pupelės su kiaulienos faršu ir sezamų sėklomis aštriai /     8.00/ 14.00  €                           
        Green beans with minced pork and spicy sesame seeds / 
 
 

 
 
013. Aštrūs kalafijorai “XIANG LA” su kiaulienos šonine ir morkomis /       13.00  €                           
    Spicy cauliflower  “XIANG LA” with bacon and carrots 
 
 
 

 
014. Šonkauliukai su krevetėmis “XIANG LA” aštriai /                   26.00  €                              
    Spicy spareribs with shrimps XIANG LA  
        (Kiaulienos šonkauliukai, krevetės, paprikos, svogūnai, žemės riešūtai) /  
            (Spareribs , shrimps, pepper, onion, peanuts) 
 
 

0014 | Šonkauliukai 
su krevetėmis 
„XIANG LA“ aštriai / 
Spicy spareribs with 
shrimps „XIANG LA“     
26.00 €       
                                                         
(Kiaulienos šonkauliukai, 
krevetės, paprikos, 
svogūnai, žemės riešutai) / 
(Spareribs, shrimps, pepper, 
onion, peanuts)

 

 

012. Šparaginės pupelės su kiaulienos faršu ir sezamų sėklomis aštriai /     8.00/ 14.00  €                           
        Green beans with minced pork and spicy sesame seeds / 
 
 

 
 
013. Aštrūs kalafijorai “XIANG LA” su kiaulienos šonine ir morkomis /       13.00  €                           
    Spicy cauliflower  “XIANG LA” with bacon and carrots 
 
 
 

 
014. Šonkauliukai su krevetėmis “XIANG LA” aštriai /                   26.00  €                              
    Spicy spareribs with shrimps XIANG LA  
        (Kiaulienos šonkauliukai, krevetės, paprikos, svogūnai, žemės riešūtai) /  
            (Spareribs , shrimps, pepper, onion, peanuts) 
 
 



Užkandėlės prie alaus / 
Beer snacks

 

 

 
       02.   Kepta duona su sūriu ir majonezu /                                                3.20 € 
              Fried bread with cheese and mayonnaise                   
 
 
 
 
 

 

       03.   Bulvyčių užkandėlė / Potato snack                                        2.50  €                                                                                             
                      ( Smulkiai tarkuotos keptos bulvės, čili pipirai, sezamo sėklos, porai) / 
                      (Finely grated baked potatoes, chili pepper, sesame seeds, pores)               
 
 
 
 

 
       04.   Kepti skrandeliai tešloje / Fried gizzards in a dough                                     3.80   €                             
               (Patiekiama su aštriu saldžiarūgščiu padažu / Served with a spicy sweet and sour sauce) 
 
 
 

02 | Kepta duona su 
sūriu ir majonezu /
Fried bread with cheese 
and mayonnaise     
4.00 €       

 

 

                                                                                     
015. Karštos salotos pagal kinišką receptą su sojos padažu /                        9.00   €       

                                Hot iceberg lettuce with soya sauce 
                                  (Aisbergo salotos, paprikos) / 

     (Iceberg lettuce, pepper) 
 
 

 
 
016. Baklažanai su džiūvėsėliais ir virto kiaušinio tryniu /           8.00 / 14.00  €                         
    Egg-plants with breadcrumbs and cooked egg yolk  
 
 

                                                      UŽKANDĖLĖS PRIE ALAUS / BEER SNACKS 
 

 
  01.   Rinkinys prie alaus / Beer snacks                                                     6.50 €                                                                 
          (Kepta duona, rūkytos kiaulių ausys, sūris, svogūnų žiedai tešloje) / 
               (Fried bread, smoked pork ears, cheese, onion rings in dough) 
 
 
 

01 | Rinkinys 
prie alaus / 
Beer snacks     
10.00 €       
                                                         
(Kepta duona, kiaulių ausys, 
sūris, svogūnų žiedai tešloje) /
(Fried bread, smoked pork 
ears, cheese, onion rings in 
dough)

06 | Vištienos 
užkandėlė tešloje / 
Chicken snack in a dough     
5.00 €
                                                         
(Patiekiama su aštriu 
saldžiarūgščiu padažu / 
Served with a spicy sweet 
and sour sauce)

04 | Kepti 
skrandeliai tešloje / 
Fried gizzards in a dough     
5.00 €       
                                                         
(Patiekiama su aštriu 
saldžiarūgščiu padažu / 
Served with a spicy sweet 
and sour sauce)

 

 

 
       02.   Kepta duona su sūriu ir majonezu /                                                3.20 € 
              Fried bread with cheese and mayonnaise                   
 
 
 
 
 

 

       03.   Bulvyčių užkandėlė / Potato snack                                        2.50  €                                                                                             
                      ( Smulkiai tarkuotos keptos bulvės, čili pipirai, sezamo sėklos, porai) / 
                      (Finely grated baked potatoes, chili pepper, sesame seeds, pores)               
 
 
 
 

 
       04.   Kepti skrandeliai tešloje / Fried gizzards in a dough                                     3.80   €                             
               (Patiekiama su aštriu saldžiarūgščiu padažu / Served with a spicy sweet and sour sauce) 
 
 
 

05 | Sūrio 
lazdelės tešloje / 
Cheese sticks in a dough     
7.50 €
                                                         
(Patiekiama su aštriu 
saldžiarūgščiu padažu / 
Served with a spicy 
sweet and sour sauce) 

 

 

 
05.   Sūrio lazdelės tešloje / Cheese sticks in a dough                                                          5.00  €                                   
        (Patiekiama su aštriu saldžiarūgščiu padažu / Served with a spicy sweet and sour sauce)  
 
 
 

 
       06.   Vištienos užkandėlė tešloje  / Chicken snack in a dough                                   3.80  €                                            
               (Patiekiama su aštriu saldžiarūgščiu padažu / Served with a spicy sweet and sour sauce)  
 
 
 
 

 
       07.   Kalmarai „ZI RAN“ tešloje / Squids „ZI RAN“ in a dough                                  4.80 €                                                 
                      (Kalmarai, salierai, kmynai, sojų pupelių daigai, sezamo sėklos / 
                       Squid, celery, caraway seeds, soy bean sprouts, sesame seeds) 
 
 
 
 
 

 

 

 
05.   Sūrio lazdelės tešloje / Cheese sticks in a dough                                                          5.00  €                                   
        (Patiekiama su aštriu saldžiarūgščiu padažu / Served with a spicy sweet and sour sauce)  
 
 
 

 
       06.   Vištienos užkandėlė tešloje  / Chicken snack in a dough                                   3.80  €                                            
               (Patiekiama su aštriu saldžiarūgščiu padažu / Served with a spicy sweet and sour sauce)  
 
 
 
 

 
       07.   Kalmarai „ZI RAN“ tešloje / Squids „ZI RAN“ in a dough                                  4.80 €                                                 
                      (Kalmarai, salierai, kmynai, sojų pupelių daigai, sezamo sėklos / 
                       Squid, celery, caraway seeds, soy bean sprouts, sesame seeds) 
 
 
 
 
 

03 | Bulvyčių 
užkandėlė /
Potato snack     
3.00 €       
                                                         
(Smulkiai tarkuotos 
keptos bulvės, čili pipirai
sezamo sėklos, porai) /
(Finely grated baked 
potatoes, chili pepper, 
sesame seeds, pores)              

 

 

 
       02.   Kepta duona su sūriu ir majonezu /                                                3.20 € 
              Fried bread with cheese and mayonnaise                   
 
 
 
 
 

 

       03.   Bulvyčių užkandėlė / Potato snack                                        2.50  €                                                                                             
                      ( Smulkiai tarkuotos keptos bulvės, čili pipirai, sezamo sėklos, porai) / 
                      (Finely grated baked potatoes, chili pepper, sesame seeds, pores)               
 
 
 
 

 
       04.   Kepti skrandeliai tešloje / Fried gizzards in a dough                                     3.80   €                             
               (Patiekiama su aštriu saldžiarūgščiu padažu / Served with a spicy sweet and sour sauce) 
 
 
 

09 | Grybai tešloje 
su trimis padažais /
Mushrooms in a dough 
with three sauces            
5.50 €       
                                                         
(Padažai: pomidorinis, 
saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / 
(Sauces: tomato, spicy 
sweet and sour, soy)
(Finely grated baked 
potatoes, chili pepper, 
sesame seeds, pores)              

010 | Gruzdintos 
bulvytės su 
pomidoriniu padažu / 
French fries with ketchup     
2.00 €       
                                                         
(Patiekiama su 
pomidoriniu padažu / 
Served with a 
ketchup sauce)

 

 

 
       08.   Vištiena „ZI RAN“ tešloje / Chicken „ZI RAN“ in a dough                                4.20  €                                    
                       (Vištiena, salierai, kmynai, sojų pupelių daigai, sezamo sėklos /  
                        Chicken, celery, cumin, soy bean sprouts, sesame seeds) 
 
 

 
09.   Grybai tešloje su trimis padažais / Mushrooms in a dough with three sauces       3.80 €                                 
      ( Padažai: pomidorinis,  saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / (Sauces : tomato, spicy sweet and sour, soy) 

 
 
 
 
 
 

  
 
     10.  Gruzdintos bulvytės su pomidoriniu padažu / French fries with ketchup                      2.00     €    
 
                     
                    
 

 

 

 
       08.   Vištiena „ZI RAN“ tešloje / Chicken „ZI RAN“ in a dough                                4.20  €                                    
                       (Vištiena, salierai, kmynai, sojų pupelių daigai, sezamo sėklos /  
                        Chicken, celery, cumin, soy bean sprouts, sesame seeds) 
 
 

 
09.   Grybai tešloje su trimis padažais / Mushrooms in a dough with three sauces       3.80 €                                 
      ( Padažai: pomidorinis,  saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / (Sauces : tomato, spicy sweet and sour, soy) 

 
 
 
 
 
 

  
 
     10.  Gruzdintos bulvytės su pomidoriniu padažu / French fries with ketchup                      2.00     €    
 
                     
                    
 

 

 

                
 
      11. Lėkštė prie alaus / Dish to beer                                                                              20.00 €                                                                                     
(Kiaulių ausys aštriai, siūrio lazdelės, keptos vištų širdelės aštriai, marinuoti agurkai, svogūnų žiedai, kalmarų žiedai, juodosios alyvuogės, kepta duona su pikantiškomis 
salotomis)  /  ( Spicy pork ears , cheese sticks , spicy fried chicken hearts , pickles, onion rings , squid rings, black olives , fried bread with spicy salad  
 
 
 

 
12. Krevečių traškučiai / Shrimp chips                                                                                      1.50 €  
 
                                                                         

 
            13. Kiaulių ausų užkandėlė su aštriu sojos padažu                                         6.00  €    
                    Pork ears snack with spicy soy sauce 
                    (Kiaulienos ausų gabaliukai, paprikos, sojų pupelių daigai) /  
                              (Sliced pork ears, sweet pepper, soy bean sprouts) 
 

012 | Krevečių 
traškučiai / 
Shrimp chips     
1.50 €

07 | Kalmarai 
„ZI RAN“ tešloje / 
Squids „ZI RAN“ in 
a dough     
7.00 €       
                                                         
(Kalmarai, salierai, 
kuminai, sojų pupelių 
daigai, sezamo sėklos /
Squid, celery, caraway 
seeds, soy bean sprouts, 
sesame seeds) 

08 | Vištiena 
„ZI RAN“ tešloje /
Chicken „ZI RAN“ 
in a dough              
6.00 €   
                                       
(Vištiena, salierai, kuminai, 
sojų pupelių daigai, 
sezamo sėklos / 
Chicken, celery, cumin, 
soy bean sprouts, 
sesame seeds)

 

 

 
05.   Sūrio lazdelės tešloje / Cheese sticks in a dough                                                          5.00  €                                   
        (Patiekiama su aštriu saldžiarūgščiu padažu / Served with a spicy sweet and sour sauce)  
 
 
 

 
       06.   Vištienos užkandėlė tešloje  / Chicken snack in a dough                                   3.80  €                                            
               (Patiekiama su aštriu saldžiarūgščiu padažu / Served with a spicy sweet and sour sauce)  
 
 
 
 

 
       07.   Kalmarai „ZI RAN“ tešloje / Squids „ZI RAN“ in a dough                                  4.80 €                                                 
                      (Kalmarai, salierai, kmynai, sojų pupelių daigai, sezamo sėklos / 
                       Squid, celery, caraway seeds, soy bean sprouts, sesame seeds) 
 
 
 
 
 

 

 

 
       08.   Vištiena „ZI RAN“ tešloje / Chicken „ZI RAN“ in a dough                                4.20  €                                    
                       (Vištiena, salierai, kmynai, sojų pupelių daigai, sezamo sėklos /  
                        Chicken, celery, cumin, soy bean sprouts, sesame seeds) 
 
 

 
09.   Grybai tešloje su trimis padažais / Mushrooms in a dough with three sauces       3.80 €                                 
      ( Padažai: pomidorinis,  saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / (Sauces : tomato, spicy sweet and sour, soy) 

 
 
 
 
 
 

  
 
     10.  Gruzdintos bulvytės su pomidoriniu padažu / French fries with ketchup                      2.00     €    
 
                     
                    
 

 

 

 
 14.   Svogūnų žiedai tešloje su trimis padažais /   
         Onion rings in a dough with three sauces                                                                 3.80 €                       
               ( Padažai: pomidorinis, sojos, saldžiarūgščiai aštrus) /  
                       (Sauces : tomato, soya, spicy sweet and sour) 

 
 

 
                                              
 
                                                 SRIUBOS / SOUP 
 
 Dienos sriuba / Soup of the day                                       1.30 €                                                                             
 

 
             301.    Tiršta daržovių sriuba / Thick vegetable soup                                   2.00 €                              
                        (Morkos, paprikos, juodieji kiniški grybai, pekino kopūstai, sojų pupelių daigai) / 
                                    (Carrot, sweet pepper, chinese black mushrooms, chinese cabbage, soy bean sprouts) 
 
 

 

 

                
 
      11. Lėkštė prie alaus / Dish to beer                                                                              20.00 €                                                                                     
(Kiaulių ausys aštriai, siūrio lazdelės, keptos vištų širdelės aštriai, marinuoti agurkai, svogūnų žiedai, kalmarų žiedai, juodosios alyvuogės, kepta duona su pikantiškomis 
salotomis)  /  ( Spicy pork ears , cheese sticks , spicy fried chicken hearts , pickles, onion rings , squid rings, black olives , fried bread with spicy salad  
 
 
 

 
12. Krevečių traškučiai / Shrimp chips                                                                                      1.50 €  
 
                                                                         

 
            13. Kiaulių ausų užkandėlė su aštriu sojos padažu                                         6.00  €    
                    Pork ears snack with spicy soy sauce 
                    (Kiaulienos ausų gabaliukai, paprikos, sojų pupelių daigai) /  
                              (Sliced pork ears, sweet pepper, soy bean sprouts) 
 

013 | Kiaulių ausų 
užkandėlė su aštriu 
sojos padažu / 
Pork ears snack with 
spicy soy sauce     
7.50 €       
                                                         
(Kiaulienos ausų 
gabaliukai, paprikos, 
sojų pupelių daigai) / 
(Sliced pork ears, sweet 
pepper, soy bean sprouts)

014 | Svogūnų 
žiedai tešloje su 
trimis padažais /
Onion rings in a dough 
with three sauces     
4.00 €  
                                    
(Padažai: pomidorinis, 
sojos, saldžiarūgščiai aštrus) / 
(Sauces: tomato, soya, 
spicy sweet and sour)



Sriubos / 
Soup

302 | Pomidorinė 
sriuba su vištiena / 
Tomato soup 
with chicken   
3.50 €       
                                                         
(Vištiena, pomidorai, pekino 
kopūstai, pomidorų sultys) /
(Chicken, tomatoes, chinese 
cabbage, tomato juice)

 

 

 

                   302.     Pomidorinė sriuba su vištiena /                                                              3.00   €                                                     
          Tomato soup with chicken 
          (Vištiena, pomidorai, pekino kopūstai, pomidorų sultys) /  
               (Chicken, tomatoes, chinese cabbage, tomato juice) 
 
 

                            
             303.     Tiršta rūgščiai aštri kalmarų sriuba / Thick squid spicy sour soup         3.20   €                                 
                         (Kalmarai, pomidorai, įlietas kiaušinis) / (Squids, tomatoes, poured egg) 
 
 

                                      

             304.      Jūrų gėrybių rūgščiai aštri sriuba / Seafood spicy sour soup                           3.50 € 
                                      (Jūrų gėrybės, kiniški grybai, pomidorai) / (Seafood, Chinese muchroms, tomatoes) 
 
 
 

303 | Tiršta rūgščiai 
aštri kalmarų sriuba / 
Thick squid spicy 
sour soup     
4.00 €       
                                                         
(Kalmarai, pomidorai, 
įlietas kiaušinis) / 
(Squids, tomatoes, 
poured egg)

 

 

 

                   302.     Pomidorinė sriuba su vištiena /                                                              3.00   €                                                     
          Tomato soup with chicken 
          (Vištiena, pomidorai, pekino kopūstai, pomidorų sultys) /  
               (Chicken, tomatoes, chinese cabbage, tomato juice) 
 
 

                            
             303.     Tiršta rūgščiai aštri kalmarų sriuba / Thick squid spicy sour soup         3.20   €                                 
                         (Kalmarai, pomidorai, įlietas kiaušinis) / (Squids, tomatoes, poured egg) 
 
 

                                      

             304.      Jūrų gėrybių rūgščiai aštri sriuba / Seafood spicy sour soup                           3.50 € 
                                      (Jūrų gėrybės, kiniški grybai, pomidorai) / (Seafood, Chinese muchroms, tomatoes) 
 
 
 

 

 

 
 14.   Svogūnų žiedai tešloje su trimis padažais /   
         Onion rings in a dough with three sauces                                                                 3.80 €                       
               ( Padažai: pomidorinis, sojos, saldžiarūgščiai aštrus) /  
                       (Sauces : tomato, soya, spicy sweet and sour) 

 
 

 
                                              
 
                                                 SRIUBOS / SOUP 
 
 Dienos sriuba / Soup of the day                                       1.30 €                                                                             
 

 
             301.    Tiršta daržovių sriuba / Thick vegetable soup                                   2.00 €                              
                        (Morkos, paprikos, juodieji kiniški grybai, pekino kopūstai, sojų pupelių daigai) / 
                                    (Carrot, sweet pepper, chinese black mushrooms, chinese cabbage, soy bean sprouts) 
 
 

301 | Tiršta 
daržovių sriuba / 
Thick vegetable soup     
2.50 €
                                                         
(Morkos, paprikos, juodieji ki-
niški grybai, pekino kopūstai, 
sojų pupelių daigai) /
(Carrot, sweet pepper, 
chinese black mushrooms, 
chinese cabbage, soy bean 
sprouts)

| Dienos sriuba / Soup of the day     2.00 €       

Sriubos / 
Soup

304 | Jūrų gėrybių 
rūgščiai aštri sriuba / 
Seafood spicy sour soup     
4.00 €       
                                                         
(Jūrų gėrybės, kiniški 
grybai, pomidorai) / 
(Seafood, Chinese 
muchroms, tomatoes)

 

 

 

                   302.     Pomidorinė sriuba su vištiena /                                                              3.00   €                                                     
          Tomato soup with chicken 
          (Vištiena, pomidorai, pekino kopūstai, pomidorų sultys) /  
               (Chicken, tomatoes, chinese cabbage, tomato juice) 
 
 

                            
             303.     Tiršta rūgščiai aštri kalmarų sriuba / Thick squid spicy sour soup         3.20   €                                 
                         (Kalmarai, pomidorai, įlietas kiaušinis) / (Squids, tomatoes, poured egg) 
 
 

                                      

             304.      Jūrų gėrybių rūgščiai aštri sriuba / Seafood spicy sour soup                           3.50 € 
                                      (Jūrų gėrybės, kiniški grybai, pomidorai) / (Seafood, Chinese muchroms, tomatoes) 
 
 
 306 | Vištienos sriuba / 

Chicken soup     
3.50 €
                                                         
(Vištiena, baltieji kiniški 
grybai, agurkai) / 
(Chicken, Chinese white 
mushrooms, cucumber)

 

 

  

             305.    Jūrų gėrybių sriuba / Seafood soup                                            3.50  €                                           
                        (Jūrų gėrybės, baltieji kiniški grybai) / (Seafood, Chinese white mushroms ) 
 
 
 

 

             306.    Vištienos sriuba / Chicken soup                                                                 3.00  €                      
                        (Vištiena, baltieji kiniški grybai, agurkai) / (Chicken, Chinese white mushrooms, cucumber) 

 

             307.   Kiaulienos rūgščiai aštri sriuba / Pork spicy sour soup                             3.00  €          
                       (Kiauliena, įlietas kiaušinis, morkos, juodieji kiniški grybai, pomidorai, pekino kopūstai) /  
                                   (Pork, egg, carrots, black mushrooms, tomatoes, Chinese cabbage) 
 
 
 

 

 

 
             308.    Krevečių sriuba / Shrimp soup                                                                   3.50 €                                       
                        (Krevetės, krabų lazdelės, vištiena) / (Shrimps, crab sticks, chicken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

                 

309.  Tiršta rūgščiai aštri baltųjų grybų sriuba                         2.60  €                                                                          
     Thick spicy sour white mushroom soup 
        ( Baltieji kiniški grybai, pomidorai, svogūnų laiškai, įlietas kiaušinis) /  
     ( White Chinese mushrooms , tomatoes , green onions, egg ) 

     

308 | Krevečių sriuba  / 
Shrimp soup     
4.00 €
                                                         
(Krevetės, krabų 
lazdelės, vištiena) / 
(Shrimps, crab 
sticks, chicken)

 

 

  

             305.    Jūrų gėrybių sriuba / Seafood soup                                            3.50  €                                           
                        (Jūrų gėrybės, baltieji kiniški grybai) / (Seafood, Chinese white mushroms ) 
 
 
 

 

             306.    Vištienos sriuba / Chicken soup                                                                 3.00  €                      
                        (Vištiena, baltieji kiniški grybai, agurkai) / (Chicken, Chinese white mushrooms, cucumber) 

 

             307.   Kiaulienos rūgščiai aštri sriuba / Pork spicy sour soup                             3.00  €          
                       (Kiauliena, įlietas kiaušinis, morkos, juodieji kiniški grybai, pomidorai, pekino kopūstai) /  
                                   (Pork, egg, carrots, black mushrooms, tomatoes, Chinese cabbage) 
 
 
 

307 | Kiaulienos 
rūgščiai aštri sriuba / 
Pork spicy sour soup     
3.50 €
                                                         
(Kiauliena, įlietas kiaušinis, 
morkos, juodieji kiniški grybai, 
pomidorai, pekino kopūstai) / 
(Pork, egg, carrots, black 
mushrooms, tomatoes, 
Chinese cabbage)

309 | Tiršta rūgščiai aštri 
baltųjų grybų sriuba / 
Thick spicy sour 
white mushroom soup     
3.00 €       
                                                         
(Baltieji kiniški grybai, 
pomidorai, svogūnų 
laiškai, įlietas kiaušinis) / 
(White Chinese mushrooms, 
tomatoes, green onions, egg )

 

 

 
             308.    Krevečių sriuba / Shrimp soup                                                                   3.50 €                                       
                        (Krevetės, krabų lazdelės, vištiena) / (Shrimps, crab sticks, chicken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

                 

309.  Tiršta rūgščiai aštri baltųjų grybų sriuba                         2.60  €                                                                          
     Thick spicy sour white mushroom soup 
        ( Baltieji kiniški grybai, pomidorai, svogūnų laiškai, įlietas kiaušinis) /  
     ( White Chinese mushrooms , tomatoes , green onions, egg ) 

     

305 | Jūrų 
gėrybių sriuba / 
Seafood soup     
4.00 €       
                                                         
(Jūrų gėrybės, 
baltieji kiniški grybai) / 
(Seafood, Chinese 
white mushroms )

 

 

  

             305.    Jūrų gėrybių sriuba / Seafood soup                                            3.50  €                                           
                        (Jūrų gėrybės, baltieji kiniški grybai) / (Seafood, Chinese white mushroms ) 
 
 
 

 

             306.    Vištienos sriuba / Chicken soup                                                                 3.00  €                      
                        (Vištiena, baltieji kiniški grybai, agurkai) / (Chicken, Chinese white mushrooms, cucumber) 

 

             307.   Kiaulienos rūgščiai aštri sriuba / Pork spicy sour soup                             3.00  €          
                       (Kiauliena, įlietas kiaušinis, morkos, juodieji kiniški grybai, pomidorai, pekino kopūstai) /  
                                   (Pork, egg, carrots, black mushrooms, tomatoes, Chinese cabbage) 
 
 
 

311 | Tiršta rūgščiai 
aštri jūrų gėrybių sriuba / 
Thick spicy sour 
seafood soup     
4.00 €       
                                                         
(Jūrų gėrybės, pekino kopūstai, 
įlietas kiaušinis, juodieji kiniški 
grybai) / 
(Seafood, chinese cabbage, 
poured egg, black mushrooms)

 

 

 
                    310.  Koldūnų sriuba / Soup with dumplings                                                       2.80  €     

       (Kepti koldūnai su kiaulienos faršu, įlietas kiaušinis, juodieji kiniški grybai, morkos, pekino kopūstai) /     
          (Dumplings with minced pork, egg, black Chenese mushrooms, carrot, chinese cabbage) 
 
 
 

 

                   311.          Tiršta rūgščiai aštri jūrų gėrybių sriuba /                                             3.50 €                  
                              Thick spicy sour seafood soup 
                                             (Jūrų gėrybės, pekino kopūstai, įlietas kiaušinis, juodieji kiniški grybai) /  
                                             (Seafood, chinese cabbage, poured egg, black mushrooms) 
 
 
 
 

  

             312.          Tiršta rūgščiai aštri vištienos sriuba                                                      3.00 €                                                        

312 | Tiršta rūgščiai 
aštri vištienos sriuba  / 
Thick spicy sour 
chicken soup     
3.50 €
                                                         
(Vištiena, baltieji kiniški 
grybai, agurkai) / 
(Chicken, chinese white 
mushrooms, cucumber)

 

 

 
                    310.  Koldūnų sriuba / Soup with dumplings                                                       2.80  €     

       (Kepti koldūnai su kiaulienos faršu, įlietas kiaušinis, juodieji kiniški grybai, morkos, pekino kopūstai) /     
          (Dumplings with minced pork, egg, black Chenese mushrooms, carrot, chinese cabbage) 
 
 
 

 

                   311.          Tiršta rūgščiai aštri jūrų gėrybių sriuba /                                             3.50 €                  
                              Thick spicy sour seafood soup 
                                             (Jūrų gėrybės, pekino kopūstai, įlietas kiaušinis, juodieji kiniški grybai) /  
                                             (Seafood, chinese cabbage, poured egg, black mushrooms) 
 
 
 
 

  

             312.          Tiršta rūgščiai aštri vištienos sriuba                                                      3.00 €                                                        

310 | Koldūnų sriuba / 
Soup with dumplings     
4.00 €       
                                                         
(Kepti koldūnai su 
kiaulienos faršu, įlietas 
kiaušinis, juodieji kiniški 
grybai, morkos, pekino ko-
pūstai) /  (Dumplings with 
minced pork, egg, black 
Chenese mushrooms, car-
rot, chinese cabbage)

 

 

 
                    310.  Koldūnų sriuba / Soup with dumplings                                                       2.80  €     

       (Kepti koldūnai su kiaulienos faršu, įlietas kiaušinis, juodieji kiniški grybai, morkos, pekino kopūstai) /     
          (Dumplings with minced pork, egg, black Chenese mushrooms, carrot, chinese cabbage) 
 
 
 

 

                   311.          Tiršta rūgščiai aštri jūrų gėrybių sriuba /                                             3.50 €                  
                              Thick spicy sour seafood soup 
                                             (Jūrų gėrybės, pekino kopūstai, įlietas kiaušinis, juodieji kiniški grybai) /  
                                             (Seafood, chinese cabbage, poured egg, black mushrooms) 
 
 
 
 

  

             312.          Tiršta rūgščiai aštri vištienos sriuba                                                      3.00 €                                                        

 

 

                              Thick spicy sour chicken soup            
                              (Vištiena, baltieji kiniški grybai, agurkai) / (Chicken, chinese white mushrooms, cucumber) 
 
 
 

                
             313.  Antienos sriuba / Duck soup                                                      3.50  €                                                            
                      (Antiena, pekino kopūstai, sojos makaronai, kiniški grybai, morkos) / 
                                 (Duck, chinese cabbage, soy noodles, chinese mushrooms, carrot) 
 
 
 
 
 

                                     
 
 

                                

                   314.     Vištienos sriuba su pievagrybiais                          3.00  €                                                                 
     Chicken soup with mushrooms 

                         (Vištiena, pievagrybiai, morkos, agurkai) /              
               (Chicken, mushrooms, carrot , cucumbers ) 

 

313 | Antienos sriuba / 
Duck soup     
4.00 €
                                                         
(Antiena, pekino kopūstai, 
sojos makaronai, kiniški 
grybai, morkos) /
(Duck, chinese cabbage, 
soy noodles, chinese 
mushrooms, carrot)

 

 

                              Thick spicy sour chicken soup            
                              (Vištiena, baltieji kiniški grybai, agurkai) / (Chicken, chinese white mushrooms, cucumber) 
 
 
 

                
             313.  Antienos sriuba / Duck soup                                                      3.50  €                                                            
                      (Antiena, pekino kopūstai, sojos makaronai, kiniški grybai, morkos) / 
                                 (Duck, chinese cabbage, soy noodles, chinese mushrooms, carrot) 
 
 
 
 
 

                                     
 
 

                                

                   314.     Vištienos sriuba su pievagrybiais                          3.00  €                                                                 
     Chicken soup with mushrooms 

                         (Vištiena, pievagrybiai, morkos, agurkai) /              
               (Chicken, mushrooms, carrot , cucumbers ) 

 

314 | Vištienos sriuba 
su pievagrybiais / 
Chicken soup with 
mushrooms     
3.50 €
                                                         
(Vištiena, pievagrybiai, 
morkos, agurkai) /
(Chicken, mushrooms, 
carrot, cucumbers )

315 | Saldžiarūgščiai 
aštri vištienos sriuba / 
Thick spicy sour 
chicken soup     
3.50 €       
                                                         
(Vištiena, baltieji kiniški 
grybai, pomidorai) / 
(Chicken, chinese white 
mushrooms, tomatoes)

 

 

  

             315.          Saldžiarūgščiai aštri vištienos sriuba                                                      3.00 €                                                        
                              Thick spicy sour chicken soup            
                              (Vištiena, baltieji kiniški grybai, pomidorai) / (Chicken, chinese white mushrooms, tomatoes) 

 
              
 
                                       SALOTOS / SALAD 
 
 

                                                                                       
             101.  ,,Drakono ūsai’’ su aitriuoju saldžiarūgščiu padažu /                       2.90 / 4.60 / 6.00 € 
                          ,,Dragon‘s mustache‘‘ with spicy sweet and sour sauce 
                              (Apvirtos smulkiai tarkuotos bulvės, sojų makaronai, morkos) / (Boiled grated potatoes, soy noodles, carrot)     
            
 



112 | Baltųjų grybų 
salotos aštriai / 
White mushrooms 
salad     
6.00 €  9.00 €
                                                         
(Baltieji kiniški grybai, 
juodieji kiniški grybai, 
porai, čili pipirai) /
(White Chinese 
mushrooms, Chinese 
black mushrooms, 
pores, chili pepper)

 

 

      110. Vištų skrandelių salotos su aštriu sojos padažu /                             5.10 / 6.20 / 8.00   €       
              Chicken gizzard salad with spicy soy sauce 
               (Skrandeliai, agurkai, morkos) / (Chicken gizzards, cucumbers, carrot) 

 
 

 

      111. Liežuvio salotos su aštriu sojos padažu /                                             5.50 / 6.50 / 8.50 €   
              Tongue salad with spicy soy sauce 
               (Kiaulių liežuvių gabaliukai, morkos, agurkai, svogūnai) / (Sliced pork tongue, carrot, cucumber, onion) 
 
 

  
            112.   Baltųjų  grybų salotos aštriai  /                               5.00 / 7.00 / 9.00 €      
                      White mushrooms salad 
                      (Baltieji kiniški grybai, juodieji kiniški grybai, porai, čili pipirai) / 

           (White Chinese mushrooms, Chinese black mushrooms , pores , chili pepper) 
 
 

Salotos / 
Salad

Salotos / 
Salad

103 |Agurkų ir 
jūrų kopūstų salotos 
su sezamo sėklomis / 
Cucumber and sea 
cabbage salad with 
sesame seeds     
5.00 €  9.00 €

 

 

             
             102.  Kiniškos daržovių salotos su kepta kiauliena /                                   4.20 / 6.00 / 8.00 €             
                      Chinese vegetable salad with fried pork 
                      (Kiauliena, juodieji kiniški grybai, morkos, sojų makaronai, 
                                  sojų pupelių daigai, agurkai, pekino kopūstai) / (Pork, black chinese mushrooms,  
                                  carrot, soy noodles, soy bean sprouts, cucumber, chinese cabbage) 
 
 
 

     
 103. Agurkų ir jūrų kopūstų salotos su sezamo sėklomis /                                        3.50 / 5.00 / 6.50   €          
         Cucumber and sea cabbage salad with sesame seeds 
 
 
 

 
     104. Aitrios jautienos salotos / Spicy beef salad                                       5.10 / 6.20 / 8.00 €   
              (Jautiena, jūrų kopūstai, sojų makaronai, pekino kopūstai, 
                      morkos) / (Beef, sea cabbage, soy noodles, chinese cabbage, carrot) 
 

101 | „Drakono 
ūsai“ su aitriuoju 
saldžiarūgščiu 
padažu / 
„Dragon‘s mustache“ 
with spicy sweet 
and sour sauce     
4.50 €  8.00 €
                                                         
(Apvirtos smulkiai 
tarkuotos bulvės, sojų 
makaronai, morkos) / 
(Boiled grated potatoes, 
soy noodles, carrot

 

 

  

             315.          Saldžiarūgščiai aštri vištienos sriuba                                                      3.00 €                                                        
                              Thick spicy sour chicken soup            
                              (Vištiena, baltieji kiniški grybai, pomidorai) / (Chicken, chinese white mushrooms, tomatoes) 

 
              
 
                                       SALOTOS / SALAD 
 
 

                                                                                       
             101.  ,,Drakono ūsai’’ su aitriuoju saldžiarūgščiu padažu /                       2.90 / 4.60 / 6.00 € 
                          ,,Dragon‘s mustache‘‘ with spicy sweet and sour sauce 
                              (Apvirtos smulkiai tarkuotos bulvės, sojų makaronai, morkos) / (Boiled grated potatoes, soy noodles, carrot)     
            
 

102 | Kiniškos 
daržovių salotos 
su kepta kiauliena / 
Chinese vegetable 
salad with fried pork     
6.50 €  11.00 €    
                                           
(Kiauliena, juodieji kiniški grybai, 
morkos, sojų makaronai, sojų 
pupelių daigai, agurkai, 
pekino kopūstai) / 
(Pork, black chinese 
mushrooms, carrot, soy 
noodles, soy bean sprouts, 
cucumber, chinese 
cabbage)

 

 

             
             102.  Kiniškos daržovių salotos su kepta kiauliena /                                   4.20 / 6.00 / 8.00 €             
                      Chinese vegetable salad with fried pork 
                      (Kiauliena, juodieji kiniški grybai, morkos, sojų makaronai, 
                                  sojų pupelių daigai, agurkai, pekino kopūstai) / (Pork, black chinese mushrooms,  
                                  carrot, soy noodles, soy bean sprouts, cucumber, chinese cabbage) 
 
 
 

     
 103. Agurkų ir jūrų kopūstų salotos su sezamo sėklomis /                                        3.50 / 5.00 / 6.50   €          
         Cucumber and sea cabbage salad with sesame seeds 
 
 
 

 
     104. Aitrios jautienos salotos / Spicy beef salad                                       5.10 / 6.20 / 8.00 €   
              (Jautiena, jūrų kopūstai, sojų makaronai, pekino kopūstai, 
                      morkos) / (Beef, sea cabbage, soy noodles, chinese cabbage, carrot) 
 

104 | Aitrios 
jautienos salotos / 
Spicy beef salad     
7.00 €  11.50 €       
                                                         
(Jautiena, jūrų kopūstai, 
sojų makaronai, pekino 
kopūstai, morkos) / 
(Beef, sea cabbage, 
soy noodles, chinese 
cabbage, carrot)

 

 

             
             102.  Kiniškos daržovių salotos su kepta kiauliena /                                   4.20 / 6.00 / 8.00 €             
                      Chinese vegetable salad with fried pork 
                      (Kiauliena, juodieji kiniški grybai, morkos, sojų makaronai, 
                                  sojų pupelių daigai, agurkai, pekino kopūstai) / (Pork, black chinese mushrooms,  
                                  carrot, soy noodles, soy bean sprouts, cucumber, chinese cabbage) 
 
 
 

     
 103. Agurkų ir jūrų kopūstų salotos su sezamo sėklomis /                                        3.50 / 5.00 / 6.50   €          
         Cucumber and sea cabbage salad with sesame seeds 
 
 
 

 
     104. Aitrios jautienos salotos / Spicy beef salad                                       5.10 / 6.20 / 8.00 €   
              (Jautiena, jūrų kopūstai, sojų makaronai, pekino kopūstai, 
                      morkos) / (Beef, sea cabbage, soy noodles, chinese cabbage, carrot) 
 

 

 

 
 
 
 

 
      107. Pekino salotos su vištiena, krevetėmis ir saldžiarūgščiu padažu          5.50 / 6.50 / 9.00 €   
              Chinese salad with chicken and shrimps in sweet and sour sauce 
              (Vištiena, krevetės, agurkai, morkos, sojų makaronai, sezamo sėklos , apelsinų sultys) 
                      (Chickien, shrimps, cucumbers, carrot, soy noodles, sesame seeds, orange juice)  
 
 
 

 

    109. Salotos ,,Kinijos siena’’ su aštriu padažu /                            5.50 / 6.50 / 9.00  €                  
            Salad ,,Chinese wall‘‘ with spicy sauce 
            (Vištiena, krevetės, agurkai, morkos, sojų makaronai, sezamo sėklos) / 
                  (Chicken, shrimps, cucumbers, carrot, soy noodles, sesame seeds) 

 
 

 

107 | Pekino salotos su 
vištiena, krevetėmis ir 
saldžiarūgščiu arba 
aštriu sojos padažu /
Chinese salad with chicken 
and shrimps with spicy sour 
and spicy soy sauce
8.00 €  13.00 €        
                                                         
(Vištiena, krevetės, agurkai, 
morkos, sojų makaronai, 
sezamo sėklos, apelsinų sultys)
(Chickien, shrimps, cucumbers, 
carrot, soy noodles, sesame 
seeds, orange juice)

 

 

 
 
 
 

 
      107. Pekino salotos su vištiena, krevetėmis ir saldžiarūgščiu padažu          5.50 / 6.50 / 9.00 €   
              Chinese salad with chicken and shrimps in sweet and sour sauce 
              (Vištiena, krevetės, agurkai, morkos, sojų makaronai, sezamo sėklos , apelsinų sultys) 
                      (Chickien, shrimps, cucumbers, carrot, soy noodles, sesame seeds, orange juice)  
 
 
 

 

    109. Salotos ,,Kinijos siena’’ su aštriu padažu /                            5.50 / 6.50 / 9.00  €                  
            Salad ,,Chinese wall‘‘ with spicy sauce 
            (Vištiena, krevetės, agurkai, morkos, sojų makaronai, sezamo sėklos) / 
                  (Chicken, shrimps, cucumbers, carrot, soy noodles, sesame seeds) 

 
 

 

110 | Vištų skrandelių 
salotos su aštriu 
sojos padažu / 
Chicken gizzard salad 
with spicy soy sauce     
7.50 €  12.00 € 
                                                        
(Skrandeliai, 
agurkai, morkos) / 
(Chicken gizzards, 
cucumbers, carrot)

111 | Liežuvio 
salotos su aštriu 
sojos padažu  / 
Tongue salad 
with spicy soy sauce     
8.00 €  13.00 €
                                                         
(Kiaulių liežuvių 
gabaliukai, morkos, 
agurkai, svogūnai) / 
(Sliced pork tongue, 
carrot, cucumber, 
onion)

 

 

      110. Vištų skrandelių salotos su aštriu sojos padažu /                             5.10 / 6.20 / 8.00   €       
              Chicken gizzard salad with spicy soy sauce 
               (Skrandeliai, agurkai, morkos) / (Chicken gizzards, cucumbers, carrot) 

 
 

 

      111. Liežuvio salotos su aštriu sojos padažu /                                             5.50 / 6.50 / 8.50 €   
              Tongue salad with spicy soy sauce 
               (Kiaulių liežuvių gabaliukai, morkos, agurkai, svogūnai) / (Sliced pork tongue, carrot, cucumber, onion) 
 
 

  
            112.   Baltųjų  grybų salotos aštriai  /                               5.00 / 7.00 / 9.00 €      
                      White mushrooms salad 
                      (Baltieji kiniški grybai, juodieji kiniški grybai, porai, čili pipirai) / 

           (White Chinese mushrooms, Chinese black mushrooms , pores , chili pepper) 
 
 

113 | „Pandos“ 
salotos su jautiena ir 
saldžiarūgščiu padažu / 
„Panda“ salad with 
beef and sweet and 
sour sauce     
7.50 €  12.00 €       
                                                         
(Jautiena, pekino kopūstai, 
agurkai, morkos, sojų pupelių 
daigai,sojų makaronai, juodieji 
kiniški grybai, žemės riešutai) / 
(Beef, chinese cabbage, 
cucumber, carrot, soy bean 
sprouts, soy noodles, chinese 
black mushrooms, peanuts)

 

 

 
 

 

            113. ,, Pandos’’ salotos su jautiena ir saldžiarūgščiu padažu             5.50 / 7.00 / 8.50 €      
                    ,,Panda’’ salad with beef and sweet and sour sauce 
                             (Jautiena, pekino kopūstai, agurkai, morkos, sojų pupelių daigai, 
                              sojų makaronai, juodieji kiniški grybai, žemės riešūtai) /  
                             (Beef, chinese cabbage, cucumber, carrot, soy bean sprouts, soy noodles, chinese black mushrooms, peanuts) 
 

 
            114. Vištienos salotos su sojos padažu / Chicken salad with soy sauce             5.10 / 6.20 / 8.00  €                      
                    (Vištiena, sojų pupelių daigai, paprikos, morkos, agurkai) /  
                              (Chicken, soy bean sprouts, sweet pepper, carrot, cucumber) 
 

 

            115.  Salotos su kepta vištiena ir sojos padažu /                          5.50 / 6.50 / 8.50  €             
                     Salad with fried chicken and soy sauce 
                     (Aisbergo salotos, paprikos, juodieji kiniški grybai, sezamo sėklos, blyneliai) /  

          (Iceberg lettuce, pepper, Chinese black mushrooms, sesame seeds, pancakes ) 
 
 
 



Salotos / 
Salad

 

 

                                                  

            116. Jūrų gėrybių salotos su sojų makaronais /                                    5.50 / 7.10 / 9.00 €   
                    Seafood salad with soy noodles 
                   
 
 
 

 
            118. ,, Pandos’’ kiniškos salotos su jautiena ir saldžiarūgščiu padažu /        5.00 / 6.20 / 8.20   €        
                              Chinese salad ,,Panda‘‘with beef and sweet and sour sauce 
                    (Jautiena, krevetės, jūrų kopūstai, agurkai, morkos, sezamo sėklos) /  
                              (Beef, shrimps, sea cabbage, cucumber, carrots, sesame seeds)  
 
  
 
            120. ? 
 
 

 
 
            121. ,,Pandos’’ salotos su keptomis bulvėmis ir saldžiarūgščiu padažu /          3.50 / 4.50 / 6.10  €    

116 |Jūrų gėrybių 
salotos su sojų 
makaronais / 
Seafood salad with 
soy noodles  
8.50 €  14.00 €

118 | „Pandos“ kiniškos 
salotos su jautiena ir 
saldžiarūgščiu padažu / 
Chinese salad „Panda“ 
with beef and sweet 
and sour sauce     
8.00 €  13.00 €
                                                         
(Jautiena, krevetės, 
jūrų kopūstai, agurkai, 
morkos, sezamo sėklos) /
(Beef, shrimps, sea cabbage, 
cucumber, carrots, 
sesame seeds)

 

 

                                                  

            116. Jūrų gėrybių salotos su sojų makaronais /                                    5.50 / 7.10 / 9.00 €   
                    Seafood salad with soy noodles 
                   
 
 
 

 
            118. ,, Pandos’’ kiniškos salotos su jautiena ir saldžiarūgščiu padažu /        5.00 / 6.20 / 8.20   €        
                              Chinese salad ,,Panda‘‘with beef and sweet and sour sauce 
                    (Jautiena, krevetės, jūrų kopūstai, agurkai, morkos, sezamo sėklos) /  
                              (Beef, shrimps, sea cabbage, cucumber, carrots, sesame seeds)  
 
  
 
            120. ? 
 
 

 
 
            121. ,,Pandos’’ salotos su keptomis bulvėmis ir saldžiarūgščiu padažu /          3.50 / 4.50 / 6.10  €    

121 | „Pandos“ salotos 
su keptomis bulvėmis ir 
saldžiarūgščiu padažu / 
Salad „Panda“ with fried 
potatoes and sweet sauce    
4.50 €  8.00 €    
                                           
(Smulkiai tarkuotos keptos 
bulvės, žemės riešutai, 
agurkai, svogūnai, morkos) /
(Grated fried potatoes, 
peanuts, cucumber, 
onion, carrot)

 

 

                                                  

            116. Jūrų gėrybių salotos su sojų makaronais /                                    5.50 / 7.10 / 9.00 €   
                    Seafood salad with soy noodles 
                   
 
 
 

 
            118. ,, Pandos’’ kiniškos salotos su jautiena ir saldžiarūgščiu padažu /        5.00 / 6.20 / 8.20   €        
                              Chinese salad ,,Panda‘‘with beef and sweet and sour sauce 
                    (Jautiena, krevetės, jūrų kopūstai, agurkai, morkos, sezamo sėklos) /  
                              (Beef, shrimps, sea cabbage, cucumber, carrots, sesame seeds)  
 
  
 
            120. ? 
 
 

 
 
            121. ,,Pandos’’ salotos su keptomis bulvėmis ir saldžiarūgščiu padažu /          3.50 / 4.50 / 6.10  €    

122 | Agurkų salotos 
su juoduoju sezamu / 
Cucumber salad with 
black sesame seeds    
4.50 €  8.00 €

 

 

                    Salad ,,Panda’’ with fried potatoes and sweet sauce 
                     (Smulkiai tarkuotos keptos  bulvės, žemės riešutai, agurkai, svogūnai, morkos) / 
                                (Grated fried potatoes, peanuts, cucumber, onion, carrot) 
 
 

                 
                  122.  Agurkų salotos su juoduoju sezamu /                                      3.50 / 4.90 / 6.60  €                         
                     Cucumber salad with black sesame seeds 

                     
 
                 123.  Daržovių salotos /  Vegetable salad                                               3.50 / 4.90 / 6.60   €                 
                    (Mėlynieji kopūstai, baltieji kiniški grybai, juodieji kiniški grybai, morkos, pomidorai) / 
                    (Blue cabbage, Chinese white mushroom, Chinese black mushrooms, carrot, tomatoes) 
                     

                                                 
 
 

                                                     PATIEKALAI  VEGETARAMS / 
                                             VEGETARIAN DISHES 

123 | Daržovių 
salotos / 
Vegetable salad     
5.00 €  9.00 €       
                                                         
(Mėlynieji kopūstai, baltieji 
kiniški grybai, juodieji kiniški 
grybai, morkos, pomidorai) /
(Blue cabbage, Chinese 
white mushroom, Chinese 
black mushrooms, carrot, 
tomatoes)

 

 

                    Salad ,,Panda’’ with fried potatoes and sweet sauce 
                     (Smulkiai tarkuotos keptos  bulvės, žemės riešutai, agurkai, svogūnai, morkos) / 
                                (Grated fried potatoes, peanuts, cucumber, onion, carrot) 
 
 

                 
                  122.  Agurkų salotos su juoduoju sezamu /                                      3.50 / 4.90 / 6.60  €                         
                     Cucumber salad with black sesame seeds 

                     
 
                 123.  Daržovių salotos /  Vegetable salad                                               3.50 / 4.90 / 6.60   €                 
                    (Mėlynieji kopūstai, baltieji kiniški grybai, juodieji kiniški grybai, morkos, pomidorai) / 
                    (Blue cabbage, Chinese white mushroom, Chinese black mushrooms, carrot, tomatoes) 
                     

                                                 
 
 

                                                     PATIEKALAI  VEGETARAMS / 
                                             VEGETARIAN DISHES 

201 | Karštos 
salotos pagal kinišką 
receptą su sojos 
padažu / 
Hot iceberg lettuce 
with soya sauce     
7.00 €  11.00 € 
                                                         
(Aisbergo salotos, 
paprikos) /
(Iceberg lettuce, 
pepper)

 

 

                                                                                                   
201. Karštos salotos pagal kinišką receptą su sojos padažu /                        4.20 / 5.30 / 7.30   €       

                                Hot iceberg lettuce with soya sauce 
                                  (Aisbergo salotos, paprikos) / 

     (Iceberg lettuce, pepper) 
 

                             

                      202. Karštos daržovės įkaitintoje metalinėje lėkštėje /                                              9.00  €                                          
                       Hot vegetables in heated iron plate 
                                  (Svogūnai, juodieji kiniški grybai, cukinijos, morkos, pomidorai, 
                                    paprikos, brokoliai) / (Onion, chinese black mushrooms, zucchini, carrot, tomatoes,  
                                   sweet pepper, broccoli) 
 
 

               
 
               203.  Brokoliai su česnakais, morkomis ir švelniu padažu /                     4.50 / 5.50 / 7.00  €                         
                        Broccoli with garlic, carrot and soft sauce 
 
 
                                         
 

202 | Karštos 
daržovės įkaitintoje 
metalinėje lėkštėje / 
Hot vegetables in 
heated iron plate     
10.00 €  
                                                         
(Svogūnai, juodieji kiniški 
grybai, cukinijos, morkos, 
pomidorai,paprikos, brokoliai) / 
(Onion, chinese black 
mushrooms, zucchini, carrot, 
tomatoes, sweet pepper, 
broccoli)

 

 

                                                                                                   
201. Karštos salotos pagal kinišką receptą su sojos padažu /                        4.20 / 5.30 / 7.30   €       

                                Hot iceberg lettuce with soya sauce 
                                  (Aisbergo salotos, paprikos) / 

     (Iceberg lettuce, pepper) 
 

                             

                      202. Karštos daržovės įkaitintoje metalinėje lėkštėje /                                              9.00  €                                          
                       Hot vegetables in heated iron plate 
                                  (Svogūnai, juodieji kiniški grybai, cukinijos, morkos, pomidorai, 
                                    paprikos, brokoliai) / (Onion, chinese black mushrooms, zucchini, carrot, tomatoes,  
                                   sweet pepper, broccoli) 
 
 

               
 
               203.  Brokoliai su česnakais, morkomis ir švelniu padažu /                     4.50 / 5.50 / 7.00  €                         
                        Broccoli with garlic, carrot and soft sauce 
 
 
                                         
 

203 | Brokoliai su 
česnakais, morkomis 
ir švelniu padažu / 
Broccoli with garlic, 
carrot and soft sauce     
6.50 €  12.00 €

 

 

                                                                                                   
201. Karštos salotos pagal kinišką receptą su sojos padažu /                        4.20 / 5.30 / 7.30   €       

                                Hot iceberg lettuce with soya sauce 
                                  (Aisbergo salotos, paprikos) / 

     (Iceberg lettuce, pepper) 
 

                             

                      202. Karštos daržovės įkaitintoje metalinėje lėkštėje /                                              9.00  €                                          
                       Hot vegetables in heated iron plate 
                                  (Svogūnai, juodieji kiniški grybai, cukinijos, morkos, pomidorai, 
                                    paprikos, brokoliai) / (Onion, chinese black mushrooms, zucchini, carrot, tomatoes,  
                                   sweet pepper, broccoli) 
 
 

               
 
               203.  Brokoliai su česnakais, morkomis ir švelniu padažu /                     4.50 / 5.50 / 7.00  €                         
                        Broccoli with garlic, carrot and soft sauce 
 
 
                                         
 

       Patiekalai vegetarams / Vegetarian dishes



510 | Baklažanai 
tešloje su kiauliena 
ir sojos padažu / 
Egg-plant in a dough 
with pork and soy sauce     
8.00 €  13.00 €      
                                 
(Baklažanai, keptos 
kiaulienos juostelės, 
sojų pupelių daigai) / 
(Egg-plant, fried pork 
slices, soy bean sprouts)

 

 

                                                                             BAKLAŽANAI / EGG-PLANTS   
 
 

  
               510. Baklažanai tešloje su kiauliena ir sojos padažu /                                    6.00 / 8.00 / 11.00  €              
                       Egg-plant in a dough with pork and soy sauce 
                                                                   
                     (Baklažanai, keptos kiaulienos juostelės, sojų pupelių daigai) /  
                               (Egg-plant, fried pork slices, soy bean sprouts) 

 
                        

               512. Baklažanų juostelės tešloje su daržovėmis                           6.50 / 8.50 / 11.00  €                      
                       ir saldžiarūgščiu padažu / Egg-plant slices in a dough 
                      with vegetables and sweet and sour sauce 
                      (Baklažanai, paprikos, morkos, juodieji kiniški grybai) / 
                                 (Egg-plant, sweet pepper, carrot, chinese black mushrooms) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                             BAKLAŽANAI / EGG-PLANTS   
 
 

  
               510. Baklažanai tešloje su kiauliena ir sojos padažu /                                    6.00 / 8.00 / 11.00  €              
                       Egg-plant in a dough with pork and soy sauce 
                                                                   
                     (Baklažanai, keptos kiaulienos juostelės, sojų pupelių daigai) /  
                               (Egg-plant, fried pork slices, soy bean sprouts) 

 
                        

               512. Baklažanų juostelės tešloje su daržovėmis                           6.50 / 8.50 / 11.00  €                      
                       ir saldžiarūgščiu padažu / Egg-plant slices in a dough 
                      with vegetables and sweet and sour sauce 
                      (Baklažanai, paprikos, morkos, juodieji kiniški grybai) / 
                                 (Egg-plant, sweet pepper, carrot, chinese black mushrooms) 
 
 
 
 
 

 

 

514 | Baklažanai su 
jautiena, cukinijomis 
ir sojos padažu / 
Egg-plant with beef, 
zucchini and soy sauce     
9.00 €  14.00 €

512 | Baklažanų 
juostelės tešloje su 
daržovėmis ir aštriu
saldžiarūgščiu padažu / 
Egg-plant slices in a 
dough with vegetables 
and sweet and 
sour sauce     
8.00 €  13.00 €        
                                                         
(Baklažanai, paprikos, morkos, 
juodieji kiniški grybai) /
(Egg-plant, sweet pepper, 
carrot, chinese black 
mushrooms)

Baklažanai / 
Egg-plants

Vištiena / 
Chicken

400 | Vištiena įkaitintoje 
metalinėje lėkštėje su 
aštriu sojos padažu / 
Chicken with spicy soy 
sauce in heated iron plate     
15.00 €
                                                         
(Vištiena, svogūnai, 
morkos, paprikos) / 
(Chicken, onion, carrot, 
sweet pepper)

401 | Vištienos juostelės 
su aštriu saldžiarūgščiu 
padažu / 
Chicken slices with spicy 
sweet and sour sauce     
10.00 €  14.00 €
                                                         
(Vištiena, morkos, 
juodieji kiniški grybai, 
brokoliai, paprikos) / 
(Chicken, carrot, chinese 
black mushrooms, 
broccoli, sweet pepper)

402 | Vištienos kulšelių 
gabaliukai tešloje 
su aštriu saldžiarūgščiu 
padažu / 
Chicken slices in a dough 
with spicy sweet and 
sour sauce     
10.00 €  15.00 €

403 | Vištienos 
gabaliukai su aštriu 
saldžiarūgščiu 
padažu / 
Chicken slices with spicy 
sweet and sour sauce     
10.00 €  14.00 €      

 

 

               514.Baklažanai su jautiena, cukinijomis ir sojos padažu /             6.50 / 9.00 / 12.00  €                                       
                      Egg-plant with beef, zucchini and soy sauce 

                           
                                VIŠTIENA  / CHICKEN  
 

 
               400. Vištiena įkaitintoje metalinėje lėkštėje su aštriu sojos padažu /             10.00 / 13.00 € 
                       Chicken with spicy soy sauce in heated iron plate 
                      (Vištiena, svogūnai, morkos, paprikos) / (Chicken, onion, carrot, sweet pepper) 
 
 

 

                401. Vištienos juostelės su aštriu saldžiarūgščiu padažu /              6.50 / 9.00 / 11.00  €       
                       Chicken slices with spicy sweet and sour sauce 
                      (Vištiena, morkos, juodieji kiniški grybai, brokoliai, paprikos) / (Chicken, carrot, chinese black mushrooms, 
                                   broccoli, sweet pepper) 
 
 
 

 

 

               514.Baklažanai su jautiena, cukinijomis ir sojos padažu /             6.50 / 9.00 / 12.00  €                                       
                      Egg-plant with beef, zucchini and soy sauce 

                           
                                VIŠTIENA  / CHICKEN  
 

 
               400. Vištiena įkaitintoje metalinėje lėkštėje su aštriu sojos padažu /             10.00 / 13.00 € 
                       Chicken with spicy soy sauce in heated iron plate 
                      (Vištiena, svogūnai, morkos, paprikos) / (Chicken, onion, carrot, sweet pepper) 
 
 

 

                401. Vištienos juostelės su aštriu saldžiarūgščiu padažu /              6.50 / 9.00 / 11.00  €       
                       Chicken slices with spicy sweet and sour sauce 
                      (Vištiena, morkos, juodieji kiniški grybai, brokoliai, paprikos) / (Chicken, carrot, chinese black mushrooms, 
                                   broccoli, sweet pepper) 
 
 
 

 

 

  
                402.Vištienos kulšelių gabaliukai tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /      6.80 / 9.00 / 11.00 € 
                       Chicken slices in a dough with spicy sweet and sour sauce 
                      (Vištienos kulšelių mėsa, pomidorai, juodieji kiniški grybai, agurkai) / (Chicken, tomatoes, chinese black mushrooms, cucumber) 
 
 
 
 
 

 

              403. Vištienos gabaliukai su aštriu saldžiarūgščiu padažu /     6.50 / 9.00 / 12.00 
                         Chicken slices with spicy sweet and sour sauce 
 
 
 
 
              
 

 

 

  
                402.Vištienos kulšelių gabaliukai tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /      6.80 / 9.00 / 11.00 € 
                       Chicken slices in a dough with spicy sweet and sour sauce 
                      (Vištienos kulšelių mėsa, pomidorai, juodieji kiniški grybai, agurkai) / (Chicken, tomatoes, chinese black mushrooms, cucumber) 
 
 
 
 
 

 

              403. Vištienos gabaliukai su aštriu saldžiarūgščiu padažu /     6.50 / 9.00 / 12.00 
                         Chicken slices with spicy sweet and sour sauce 
 
 
 
 
              
 

 

 

 
                 404.    Vištienos juostelės tešloje su padažais /                   6.60 / 8.00 / 11.00 € 
                             Chicken strips in a dough with sauces 
                                           (Padažai: pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus) / (Sauces: tomato, spicy sweet and sour) 
     
 
 

 
 
                 405.Vištienos kulšelių gabaliukai su sojų pupelių daigais /                6.40 / 8.60 / 11.00 €      
                                Chiken slices with soy been sprouts 
                                   (Vištienos kulšelių mėsa, sojų pupelių daigai, porai) / (Chicken thighs, soy bean sprouts, leeks) 
 
 

 
                 406. Vištiena kaip „VYŠNIA“ tešloje su saldžiarūgščiu padažu /             6.50 / 9.50 / 12.00 € 
                       Chicken ,,Like cherry‘‘ in a dough with sweet and sour sauce 
                       (Vištiena, žalieji žirneliai, vyšnios) / (Chicken, green peace, cherries) 
 
 
 

405 | Vištienos 
kulšelių gabaliukai su 
sojų pupelių daigais / 
Chiken slices with soy 
been sprouts     
8.00 €  13.00 €
                                   
(Vištienos kulšelių mėsa, 
sojų pupelių daigai, porai) / 
(Chicken thighs, soy bean 
sprouts, leeks)

406 | Vištiena kaip 
„VYŠNIA“ tešloje su 
saldžiarūgščiu padažu / 
Chicken „Like cherry“ 
in a dough with sweet 
and sour sauce     
10.00 €  15.00 €
                                                         
(Vištiena, žalieji žirneliai, 
vyšnios) / 
(Chicken, green peace, 
cherries)

 

 

 
                 404.    Vištienos juostelės tešloje su padažais /                   6.60 / 8.00 / 11.00 € 
                             Chicken strips in a dough with sauces 
                                           (Padažai: pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus) / (Sauces: tomato, spicy sweet and sour) 
     
 
 

 
 
                 405.Vištienos kulšelių gabaliukai su sojų pupelių daigais /                6.40 / 8.60 / 11.00 €      
                                Chiken slices with soy been sprouts 
                                   (Vištienos kulšelių mėsa, sojų pupelių daigai, porai) / (Chicken thighs, soy bean sprouts, leeks) 
 
 

 
                 406. Vištiena kaip „VYŠNIA“ tešloje su saldžiarūgščiu padažu /             6.50 / 9.50 / 12.00 € 
                       Chicken ,,Like cherry‘‘ in a dough with sweet and sour sauce 
                       (Vištiena, žalieji žirneliai, vyšnios) / (Chicken, green peace, cherries) 
 
 
 



Vištiena / 
Chicken

408 | Vištiena tešloje“-
GUO BAO“  su  sezamo 
sėklomis ir saldžiarūgščiu 
padažu / 
Chicken in a dough 
„GUO BAO“ with sweet 
and sour sauce     
10.00 €  15.00 €

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

 
 

                 407. Vištiena tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /            6.50 / 9.50 / 12.00 €                               
                         Chicken in a dough with spicy sweet and sour sauce 
                                      (Vištiena, apelsinų žievelės) / ( chicken, orange-peel) 
 
 
 
 

 
                                
                 408. Vištiena tešloje „GUO BAO“ su saldžiarūgščiu padažu /          6.40 / 9.00 / 12.00 €       
                         Chicken in a dough „GUO BAO“ with sweet and sour sauce 
                          
 
 

 

 

 

                        409.Vištiena „GONG BAO“ su riešutais ir aštriu sojos padažu /     6.70 / 9.00 / 12.50  €     
                        Chicken “GONG BAO” with peanuts and spicy soy sauce 
                        (Vištiena, žemės riešutai, morkos, paprikos) / (Chicken, peanuts, carrot, sweet pepper) 
 
 
 

 
                 410.Egzotiški vištienos gabaliukai su kukurūzų burbuolėmis /        7.00 / 10.00 / 13.00 €             
                        Exotic chicken slices with corncobs 
                                   (Vištienos kulšelių mėsa, paprikos, porai, kukurūzų burbuolės, 
                                    melionų skonio likeris „Keglevich“) / (Pieces of chicken thighs, sweet pepper, 
                                    leeks, corncobs, melon liquer ,,Keglevich‘‘) 
                

 

410 | Egzotiški vištienos 
gabaliukai su kukurūzų 
burbuolėmis / 
Exotic chicken slices 
with corncobs     
10.00 €  15.00 €        
                                                         
(Vištienos kulšelių mėsa, 
paprikos, porai, kukurūzų 
burbuolės,melionų skonio 
likeris „Keglevich“) / 
(Pieces of chicken thighs, 
sweet pepper, leeks, corncobs, 
melon liquer „Keglevich“)

 

 

                      6.40 / 9.00 / 12.00 €       
                411.  Vištiena tešloje „GUO BAO“ su persikais, paprikomis ir saldžiarūgščiu padažu /     
                         Chicken in a dough „GUO BAO“ with peach, sweet peppers and sweet and sour sauce 
 
 
 
    
                            

   
 
 

   424.  Vištienos filė gabaliukai „ŠEI DŽU“ aštriame sojos padaže /         9.00 / 13.00 €                  
             Chicken fillet „SHEI DZHU“ with spicy soy sauce 
               (Vištienos gabaliukai, pekino kopūstai, sojų pupelių daigai, juodieji kiniški grybai) /  
               (Pieces of chicken fillet, chinese cabbage, soy bean sprouts, Chinese black mushrooms) 
 
 
 
 
 

 

411 | Vištiena 
tešloje „GUO BAO“ su 
persikais, paprikomis ir 
saldžiarūgščiu padažu / 
Chicken in a dough 
„GUO BAO“ with peach, 
sweet peppers and 
sweetand sour sauce     
10.00 € 15.00 €

407 | Vištiena tešloje 
su sezamo sėklomis ir 
aštriu saldžiarūgščiu 
padažu / 
Chicken in a dough 
with spicy sweet and 
sour sauce     
10.00 €  15.00 €
                                                         
(Vištiena, apelsinų žievelės)/ 
(Chicken, orange-peel)

409 | Vištiena „GONG 
BAO“ su riešutais ir 
aštriu sojos padažu / 
Chicken „GONG BAO“ 
with peanuts and 
spicy soy sauce     
10.00 €  14.00 € 
                                 
(Vištiena, žemės riešutai, 
morkos, paprikos) / 
(Chicken, peanuts, 
carrot, sweet pepper)    

 

 

 

                        409.Vištiena „GONG BAO“ su riešutais ir aštriu sojos padažu /     6.70 / 9.00 / 12.50  €     
                        Chicken “GONG BAO” with peanuts and spicy soy sauce 
                        (Vištiena, žemės riešutai, morkos, paprikos) / (Chicken, peanuts, carrot, sweet pepper) 
 
 
 

 
                 410.Egzotiški vištienos gabaliukai su kukurūzų burbuolėmis /        7.00 / 10.00 / 13.00 €             
                        Exotic chicken slices with corncobs 
                                   (Vištienos kulšelių mėsa, paprikos, porai, kukurūzų burbuolės, 
                                    melionų skonio likeris „Keglevich“) / (Pieces of chicken thighs, sweet pepper, 
                                    leeks, corncobs, melon liquer ,,Keglevich‘‘) 
                

 

424 | Vištienos filė 
gabaliukai „ŠEI DŽU“ 
aštriame sojos padaže / 
Chicken fillet „SHEI DZHU“ 
with spicy soy sauce     
15.00 €
                                                         
(Vištienos gabaliukai, pekino 
kopūstai, sojų pupelių daigai, 
juodieji kiniški grybai) / 
(Pieces of chicken fillet, 
chinese cabbage, 
soy bean sprouts, Chinese 
black mushrooms)

 

 

                      6.40 / 9.00 / 12.00 €       
                411.  Vištiena tešloje „GUO BAO“ su persikais, paprikomis ir saldžiarūgščiu padažu /     
                         Chicken in a dough „GUO BAO“ with peach, sweet peppers and sweet and sour sauce 
 
 
 
    
                            

   
 
 

   424.  Vištienos filė gabaliukai „ŠEI DŽU“ aštriame sojos padaže /         9.00 / 13.00 €                  
             Chicken fillet „SHEI DZHU“ with spicy soy sauce 
               (Vištienos gabaliukai, pekino kopūstai, sojų pupelių daigai, juodieji kiniški grybai) /  
               (Pieces of chicken fillet, chinese cabbage, soy bean sprouts, Chinese black mushrooms) 
 
 
 
 
 

 

Vištiena / 
Chicken

425 | Vištiena tešloje 
su krevetėms, sezamo 
sėklomis ir austrių 
padažu / 
Chichen in crust with 
shrimps, sesame seeds 
and oyster sauce     
11.00 €  16.00 €

 

 

         
  425. Vištiena tešloje su krevetėms, sezamo sėklomis                               6.40 / 8.60 / 10.80 € 

        ir austrių padažu / Chichen in crust with shrimps, sesame seeds and  
           oyster sauce 
              
 

 
426.  Vištienos filė su aštriu saldžiarūgščiu padažu /       6.60 / 8.60 / 11.00  €                                       
          Chicken fillet with spicy sweet and sour sauce 
              (Vištiena, juodieji kiniški grybai, paprikos) / (Chicken, black mushrooms, pepper) 

 
 
 

 
428. Vištiena su kiniškais grybais, paprikomis ir „SA CHA“ padažu /         7.00 / 9.00 / 12.00  €        

      Chicken with Chinese mushrooms, pepper and “SA CHA” sauce 
 

 

 

 
429.  Vištiena „ZI RAN“ / Chicken „ZI RAN“                  8.00 / 10.00  €                                                                

      (Vištiena, paprikos, svogūnai, salierai, kmynai,sezamas) /  
      ( Chicken, pepper, onion, celery , cumin, sesame) 

 
 

 
                                                           

 
 
 

430. Vištiena tešloje su dviem padažais / Chicken with two sauce                 6.50 / 8.00 / 10.00                                                      
               (Padažai: pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus) / (Sauce: tomato, spicy sweet and sour)                                                                           

( Vištiena, gruzdintos bulvytės, paprikos, morkos) / (Chicken, baked potatoes, sweet pepper, carrot)    
 
 
 

 
 
431. Vištienos kulšelių gabaliukai tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /  
    Chicken slices in a dough with a spicy sweet and sour sauce 
            (Vištienos kulšelių gabaliukai, sezamo sėklos, imbieras, čili pipirai) / 
     (Chicken drumsticks slices, sesame seeds, ginger, chili pepper) 
 

430 | Vištiena tešloje 
su dviem padažais / 
Chicken with two sauce     
9.00 €  13.00 €     
                                     
(Padažai: pomidorinis, 
saldžiarūgščiai aštrus) / 
(Sauce: tomato, spicy 
sweet and sour)                                                                          
(Vištiena, gruzdintos bulvytės, 
paprikos, morkos) / 
(Chicken, baked potatoes, 
sweet pepper, carrot)  

431 | Vištienos kulšelių 
gabaliukai tešloje su aštriu 
saldžiarūgščiu padažu / 
Chicken slices in a dough 
with a spicy sweet and 
sour sauce     
10.00 €  15.00 €
                                                         
(Vištienos kulšelių gabaliukai, 
sezamo sėklos, imbieras, 
čili pipirai) /
(Chicken drumsticks slices, 
sesame seeds, ginger, 
chili pepper)

 

 

 
429.  Vištiena „ZI RAN“ / Chicken „ZI RAN“                  8.00 / 10.00  €                                                                

      (Vištiena, paprikos, svogūnai, salierai, kmynai,sezamas) /  
      ( Chicken, pepper, onion, celery , cumin, sesame) 

 
 

 
                                                           

 
 
 

430. Vištiena tešloje su dviem padažais / Chicken with two sauce                 6.50 / 8.00 / 10.00                                                      
               (Padažai: pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus) / (Sauce: tomato, spicy sweet and sour)                                                                           

( Vištiena, gruzdintos bulvytės, paprikos, morkos) / (Chicken, baked potatoes, sweet pepper, carrot)    
 
 
 

 
 
431. Vištienos kulšelių gabaliukai tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /  
    Chicken slices in a dough with a spicy sweet and sour sauce 
            (Vištienos kulšelių gabaliukai, sezamo sėklos, imbieras, čili pipirai) / 
     (Chicken drumsticks slices, sesame seeds, ginger, chili pepper) 
 

426 | Vištienos filė 
su aštriu saldžiarūgščiu 
padažu / 
Chicken fillet with spicy 
sweet and sour sauce     
10.00 €  14.00 €
                                                         
(Vištiena, juodieji kiniški 
grybai, paprikos) / 
(Chicken, black 
mushrooms, pepper)

 

 

         
  425. Vištiena tešloje su krevetėms, sezamo sėklomis                               6.40 / 8.60 / 10.80 € 

        ir austrių padažu / Chichen in crust with shrimps, sesame seeds and  
           oyster sauce 
              
 

 
426.  Vištienos filė su aštriu saldžiarūgščiu padažu /       6.60 / 8.60 / 11.00  €                                       
          Chicken fillet with spicy sweet and sour sauce 
              (Vištiena, juodieji kiniški grybai, paprikos) / (Chicken, black mushrooms, pepper) 

 
 
 

 
428. Vištiena su kiniškais grybais, paprikomis ir „SA CHA“ padažu /         7.00 / 9.00 / 12.00  €        

      Chicken with Chinese mushrooms, pepper and “SA CHA” sauce 
 

428 | Vištiena su 
kiniškais grybais, 
paprikomis ir „SA CHA“ 
padažu / 
Chicken with Chinese 
mushrooms, pepper 
and „SA CHA“ sauce    
10.00 €  14.00 €    

 

 

         
  425. Vištiena tešloje su krevetėms, sezamo sėklomis                               6.40 / 8.60 / 10.80 € 

        ir austrių padažu / Chichen in crust with shrimps, sesame seeds and  
           oyster sauce 
              
 

 
426.  Vištienos filė su aštriu saldžiarūgščiu padažu /       6.60 / 8.60 / 11.00  €                                       
          Chicken fillet with spicy sweet and sour sauce 
              (Vištiena, juodieji kiniški grybai, paprikos) / (Chicken, black mushrooms, pepper) 

 
 
 

 
428. Vištiena su kiniškais grybais, paprikomis ir „SA CHA“ padažu /         7.00 / 9.00 / 12.00  €        

      Chicken with Chinese mushrooms, pepper and “SA CHA” sauce 
 



Antiena / 
Duck

414 | Traškūs antienos 
gabaliukai su apelsininiu 
padažu / 
Crusty duck slices with 
orange sauce     
12.00 € 17.00 €          
                        
(Antiena, apelsinai, 
spanguolės) / 
(Duck, oranges, currants)

416 | Antienos 
gabaliukai su 
daržovėmis / 
Duck slices with 
vegetables    
12.00 €  17.00 €
                                                         
(Antiena, sojų pupelių daigai, 
salierai, morkos, cukinijos, 
pomidorai, juodieji kiniški 
grybai) / 
(Duck, soy bean sprouts, 
celeries, carrot, zucchini, 
tomatoes, chinese 
black mushrooms)

422 | Antienos 
gabaliukai įkaitintoje 
metalinėje lėkštėje su 
aštriu sojos padažu / 
Duck slices in heated iron 
plate with spicy soy sauce     
18.00 €           
                                               
(Antiena, brokoliai, juodieji 
kiniški grybai, morkos, sojų 
pupelių daigai, svogūnai) / 
(Duck, broccoli, chinese black 
mushrooms, carrot, soy bean 
sprouts, onion)

423 | Antiena tešloje 
su aštriu saldžiarūgščiu 
padažu / 
Duck in a dough with 
spicy sweet and 
sour sauce     
12.00 €  17.00 €
                                                         
(Antienos gabaliukai, 
paprikos, kiniški grybai, 
morkos) /
(Duck, sweet pepper, 
chinese black 
mushrooms, carrot)

 

 

 
 

414.  Traškūs antienos gabaliukai su apelsininiu padažu  /         7.40 / 9.40 / 15.00 
                               Crusty duck slices with orange sauce                                                            
                                        (Antiena, apelsinai, serbentai)   / (Duck, oranges , currants) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              416. Antienos gabaliukai su daržovėmis / Duck slices with vegetables       6.40 / 9.90 / 15.00 
                      (Antiena, sojų pupelių daigai, salierai, morkos, cukinijos, 
                                  pomidorai, juodieji kiniški grybai) /  
                                (Duck, soy bean sprouts, celeries, carrot, zucchini, tomatoes, chinese black mushrooms) 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

414.  Traškūs antienos gabaliukai su apelsininiu padažu  /         7.40 / 9.40 / 15.00 
                               Crusty duck slices with orange sauce                                                            
                                        (Antiena, apelsinai, serbentai)   / (Duck, oranges , currants) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              416. Antienos gabaliukai su daržovėmis / Duck slices with vegetables       6.40 / 9.90 / 15.00 
                      (Antiena, sojų pupelių daigai, salierai, morkos, cukinijos, 
                                  pomidorai, juodieji kiniški grybai) /  
                                (Duck, soy bean sprouts, celeries, carrot, zucchini, tomatoes, chinese black mushrooms) 
 
 
 
 
 

 

 

 

              422.Antienos gabaliukai įkaitintoje metalinėje lėkštėje           9.30 / 13.70                       
                     su aštriu sojos padažu / 
                    Duck slices in heated iron plate with spicy soy sauce 
                    (Antiena, brokoliai, juodieji kiniški grybai, morkos, sojų pupelių daigai, svogūnai) /  
                              (Duck, broccoli, chinese black mushrooms, carrot, soy bean sprouts, onion) 
 

 

              423.Antiena tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /                9.90 / 14.00              
                         Duck in a dough with spicy sweet and sour sauce                                                                              
                               (Antienos gabaliukai, paprikos, kiniški grybai, morkos) / 
                               (Duck, sweet pepper, chinese black mushrooms, carrot) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

              422.Antienos gabaliukai įkaitintoje metalinėje lėkštėje           9.30 / 13.70                       
                     su aštriu sojos padažu / 
                    Duck slices in heated iron plate with spicy soy sauce 
                    (Antiena, brokoliai, juodieji kiniški grybai, morkos, sojų pupelių daigai, svogūnai) /  
                              (Duck, broccoli, chinese black mushrooms, carrot, soy bean sprouts, onion) 
 

 

              423.Antiena tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /                9.90 / 14.00              
                         Duck in a dough with spicy sweet and sour sauce                                                                              
                               (Antienos gabaliukai, paprikos, kiniški grybai, morkos) / 
                               (Duck, sweet pepper, chinese black mushrooms, carrot) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 

                                                             ANTIENA / DUCK    
 

  
 

                                        
              412. Pekino antis / Peking duck                                      15.50 / 25.50                                               
                     (Antis, kiniški blyneliai, porai, agurkai, aštrus ir sojos padažai) / 
                                (Duck, chinese pancakes, leeks, cucumber. Sauces : spicy, soy) 
 
 
 
  
 
                             
 

                            
 
              413. Traškūs antienos gabaliukai „SHOU VI“ su trimis padažais /            8.00 / 13.00 
                      Crusty duck slices „SHOU VI“ with three sauces                                        
                     (Padažai : pomidorinis,  saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / (sauces: tomato, spicy sweet and sour, soya) 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 

                                                             ANTIENA / DUCK    
 

  
 

                                        
              412. Pekino antis / Peking duck                                      15.50 / 25.50                                               
                     (Antis, kiniški blyneliai, porai, agurkai, aštrus ir sojos padažai) / 
                                (Duck, chinese pancakes, leeks, cucumber. Sauces : spicy, soy) 
 
 
 
  
 
                             
 

                            
 
              413. Traškūs antienos gabaliukai „SHOU VI“ su trimis padažais /            8.00 / 13.00 
                      Crusty duck slices „SHOU VI“ with three sauces                                        
                     (Padažai : pomidorinis,  saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / (sauces: tomato, spicy sweet and sour, soya) 
 
 
 

412 | Pekino antis / 
Peking duck     
30.00 €
                                 
(Antis, kiniški blyneliai, 
porai, agurkai, aštrus ir 
sojos padažai) /
(Duck, chinese pancakes, 
leeks, cucumber. 
Sauces: spicy, soy)

413 | Traškūs antienos 
gabaliukai „SHOU VI“ 
su trimis padažais / 
Crusty duck slices „SHOU 
VI“ with three sauces     
12.00 €  17.00 €       
                                                         
Padažai: pomidorinis, 
saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / 
(Sauces: tomato, spicy sweet 
and sour, soya)

Kiauliena /
Pork

501 | Kiauliena 
„ZI RAN“ / 
Pork „ZI RAN“     
10.00 €  15.00 €
                                 
(Kiauliena, svogūnai, morkos, 
čili pipirai, kuminai, sezamas) /
(Pork, onion, carrot, chili 
pepper, caraways, 
sesame seeds)

502 | Kiauliena tešloje 
su dviem padažais / 
Pork with two sauce     
9.00 €  13.00 €
                                 
(Padažai: pomidorinis, 
saldžiarūgščiai aštrus) / 
(Sauce: tomato, spicy 
sweet and sour)                                                                          
(Kiauliena, gruzdintos 
bulvytės, paprikos, morkos) / 
(Pork, baked potatoes, 
sweet pepper, carrot)   

503 | Kiauliena „ŠEI DŽU“ 
su aštriu sojos padažu / 
Pork „SHEI DZHU“ with 
spicy soy sauce     
15.00 €     
                        
(Kiauliena, pekino 
kopūstai, juodieji kiniški 
grybai, sojų pupelių daigai) / 
(Pork, chinese cabbage, 
chinese black mushrooms, 
soy bean sprouts)

504 | Kiaulienos 
juostelės su aštriu 
saldžiarūgščiu 
padažu / 
Pork slices with spicy 
sweet and sour sauce     
10.00 €  14.00 €
                                                      
(Kiauliena, morkos, paprikos, 
juodieji kiniški grybai) / 
(Pork, carrot, sweet pepper,
chinese black mushrooms)

 

 

                                                          KIAULIENA / PORK 
 
 
 

 
501.    Kiauliena „ZI RAN“  / Pork „ZI RAN“                        7.60 / 9.30 / 12.00                                        
       (Kiauliena, svogūnai, morkos, čili pipirai, kmynai, sezamas) / 
          (Pork, onion, carrot, chili pepper, caraways, sesame seeds) 
 

                                                                                    
 502.  Kiauliena tešloje su dviem padažais / Pork with two sauce                 6.50 / 8.00 / 10.00                                                      
               (Padažai: pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus) / (Sauce: tomato, spicy sweet and sour)                                                                           

( Kiauliena, gruzdintos bulvytės, paprikos, morkos) / (Pork, baked potatoes, sweet pepper, carrot)    
 
 

 
 

 

 

 

                                                          KIAULIENA / PORK 
 
 
 

 
501.    Kiauliena „ZI RAN“  / Pork „ZI RAN“                        7.60 / 9.30 / 12.00                                        
       (Kiauliena, svogūnai, morkos, čili pipirai, kmynai, sezamas) / 
          (Pork, onion, carrot, chili pepper, caraways, sesame seeds) 
 

                                                                                    
 502.  Kiauliena tešloje su dviem padažais / Pork with two sauce                 6.50 / 8.00 / 10.00                                                      
               (Padažai: pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus) / (Sauce: tomato, spicy sweet and sour)                                                                           

( Kiauliena, gruzdintos bulvytės, paprikos, morkos) / (Pork, baked potatoes, sweet pepper, carrot)    
 
 

 
 

 

 

 

                                                          KIAULIENA / PORK 
 
 
 

 
501.    Kiauliena „ZI RAN“  / Pork „ZI RAN“                        7.60 / 9.30 / 12.00                                        
       (Kiauliena, svogūnai, morkos, čili pipirai, kmynai, sezamas) / 
          (Pork, onion, carrot, chili pepper, caraways, sesame seeds) 
 

                                                                                    
 502.  Kiauliena tešloje su dviem padažais / Pork with two sauce                 6.50 / 8.00 / 10.00                                                      
               (Padažai: pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus) / (Sauce: tomato, spicy sweet and sour)                                                                           

( Kiauliena, gruzdintos bulvytės, paprikos, morkos) / (Pork, baked potatoes, sweet pepper, carrot)    
 
 

 
 

 

 

 

503. Kiauliena „ŠEI DŽU“ su aštriu sojos padažu /                          12.00 / 15.00 

                   Pork „SHEI DZHU“ with spicy soy sauce                                                                 
                   (Kiauliena, pekino kopūstai, juodieji kiniški grybai, sojų pupelių daigai) /  
                   (Pork, chinese cabbage, chinese black mushrooms, soy bean sprouts) 
 
 

                                                             

504.     Kiaulienos juostelės su aštriu saldžiarūgščiu padažu /      7.00 / 8.60 / 12.00 
            Pork slices with spicy sweet and sour sauce                                                       
           ( Kiauliena, morkos, paprikos,juodieji kiniški grybai) / (Pork, carrot, sweet pepper, chinese black mushrooms) 
 
 
 

 
 
505.     Kiaulienos gabaliukai tešloje su paprikomis, ananasais ir saldžiarūgščiu padažu /     7.60 / 10.00 / 12.00 
            Pork slices in a dough with sweet pepper, pineapple, sweet and sour sauce   
 
 

 

 

503. Kiauliena „ŠEI DŽU“ su aštriu sojos padažu /                          12.00 / 15.00 

                   Pork „SHEI DZHU“ with spicy soy sauce                                                                 
                   (Kiauliena, pekino kopūstai, juodieji kiniški grybai, sojų pupelių daigai) /  
                   (Pork, chinese cabbage, chinese black mushrooms, soy bean sprouts) 
 
 

                                                             

504.     Kiaulienos juostelės su aštriu saldžiarūgščiu padažu /      7.00 / 8.60 / 12.00 
            Pork slices with spicy sweet and sour sauce                                                       
           ( Kiauliena, morkos, paprikos,juodieji kiniški grybai) / (Pork, carrot, sweet pepper, chinese black mushrooms) 
 
 
 

 
 
505.     Kiaulienos gabaliukai tešloje su paprikomis, ananasais ir saldžiarūgščiu padažu /     7.60 / 10.00 / 12.00 
            Pork slices in a dough with sweet pepper, pineapple, sweet and sour sauce   
 
 

 

 

 
506.     Kiaulienos gabaliukai tešloje su porais ir aštriu sojos padažu /          7.50 / 9.30 / 12.00 
            Pork slices in a dough with pores and spicy soy sauce  
 
                                         

 
507. Kiaulienos gabaliukai „DONG ROU“ su sojos padažu /                6.30 / 8.30 / 10.30 
            Pork slices „DONG ROU“ with soy sauce                                                             
           (Kiauliena, juodieji kiniški grybai, bambukai, paprikos) / (Pork, chinese black mushrooms, bamboo, sweet pepper) 
   
 
 
 
 

505 | Kiaulienos 
gabaliukai tešloje su 
paprikomis, ananasais ir 
saldžiarūgščiu padažu / 
Pork slices in a dough 
with sweet pepper, 
pineapple, sweet 
and sour sauce     
10.00 €  15.00 €        

506 | Kiaulienos 
gabaliukai tešloje 
su porais ir aštriu 
sojos padažu / 
Pork slices in a dough 
with pores and spicy 
soy sauce     
10.00 €  15.00 € 



511 | Kiaulienos 
gabaliukai su aštriu 
sojos padažu įkaitintoje 
metalinėje lėkštėje/ 
Pork slices in 
heated iron plate     
15.00 €    
                        
(Kiauliena, paprikos, 
pievagrybiai, morkos) / 
(Pork, sweet pepper, 
champignons, carrot)

513 | Kiauliena 
tešloje „GUO BAO“ su 
persikais, paprikomis ir 
saldžiarūgščiu padažu / 
Pork in a dough „GUO 
BAO“ with peach, sweet 
pepper and sweet and 
sour sauce     
10.00 €  15.00 €

 

 

                                                                            
508.     Kiauliena tešloje „GUO BAO“ su saldžiarūgščiu padažu /  8.00 / 11.00 / 13.00 
            Pork in a dough „GUO BAO“ with sweet and sour sauce                                   
 
 
 
        

 
 

511.    Kiaulienos gabaliukai įkaitintoje metalinėje lėkštėje /         11.00 / 13.00 
           Pork slices in heated iron plate                                                                                                
           (Kiauliena, paprikos, pievagrybiai, morkos) / (Pork, sweet pepper, champignons, carrot) 
 
 
 
 
 

                                               

507 | Kiaulienos 
gabaliukai „DONG 
ROU“ su sojos padažu / 
Pork slices „DONG 
ROU“ with soy sauce     
10.00 €  14.00 €
                                 
(Kiauliena, juodieji 
kiniški grybai, bambukai, 
paprikos) / 
(Pork, chinese black 
mushrooms, bamboo, 
sweet pepper)

 

 

 
506.     Kiaulienos gabaliukai tešloje su porais ir aštriu sojos padažu /          7.50 / 9.30 / 12.00 
            Pork slices in a dough with pores and spicy soy sauce  
 
                                         

 
507. Kiaulienos gabaliukai „DONG ROU“ su sojos padažu /                6.30 / 8.30 / 10.30 
            Pork slices „DONG ROU“ with soy sauce                                                             
           (Kiauliena, juodieji kiniški grybai, bambukai, paprikos) / (Pork, chinese black mushrooms, bamboo, sweet pepper) 
   
 
 
 
 

508 | Kiauliena tešloje 
„GUO BAO“  su  sezamo 
sėklomis ir saldžiarūgš-
čiu padažu / 
Pork in a dough „GUO 
BAO“ with sweet 
and sour sauce     
10.00 €  15.00 €  

 

 

                                                                            
508.     Kiauliena tešloje „GUO BAO“ su saldžiarūgščiu padažu /  8.00 / 11.00 / 13.00 
            Pork in a dough „GUO BAO“ with sweet and sour sauce                                   
 
 
 
        

 
 

511.    Kiaulienos gabaliukai įkaitintoje metalinėje lėkštėje /         11.00 / 13.00 
           Pork slices in heated iron plate                                                                                                
           (Kiauliena, paprikos, pievagrybiai, morkos) / (Pork, sweet pepper, champignons, carrot) 
 
 
 
 
 

                                               

Kiauliena / 
Pork

 

 

       6.40 / 9.00 / 12.00 €       
                513.  Kiauliena tešloje „GUO BAO“ su persikais, paprikomis ir saldžiarūgščiu padažu /     
                         Pork in a dough „GUO BAO“ with peach, sweet pepper and sweet and sour sauce 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  JAUTIENA / BEEF 
 

Jautiena / 
Beef

601 |Jautiena su 
česnakais ir porais 
sojos padaže / 
Beef with garlic and 
pores in soy sauce     
12.00 €  17.00 €

 

 

 

 
601.      Jautiena su česnakais ir porais sojos padaže /              8.20 / 11.00 / 14.00 
             Beef with garlic and pores in soy sauce        
 
                                                    
                    
 
 

 
 
              

602.   Jautiena tešloje su saldžiarūgščiai aštriu padažu /       8.20 / 11.00 / 14.00                                  
          Beef in a dough with spicy sweet and sour sauce                                                                             
          (Jautiena, morkos, paprikos, pievagrybiai)  / 
               (Beef, carrot, pepper, champignons ) 
    
 
 
 

604 | Jautienos 
gabaliukai tešloje su 
krevetėmis ir sezamo 
sėklomis sojos padaže/ 
Beef slices in a dough 
with shrimps and sesame 
seeds in soy sauce           
13.00 €  18.00 €

 

 

  
603.      Jautienos gabaliukai su aštriu sojos padažu /           8.50 / 10.00 /  14.00 
             Beef slices with spicy soy sauce                                                                                 
             (Jautiena, svogūnai, salierai, čili pipirai) / (Beef, onion, celery, chili pepper) 
 
 

 
  

                        
604.      Jautienos gabaliukai tešloje su krevetėmis ir sezamo sėklomis sojos padaže /     8.30 / 9.60 / 11.60 
            Beef slices in a dough with shrimps and sesame seeds in soy sauce       
 
 
 
 
 
 

                             

602 | Jautiena tešloje 
su aštriu saldžiarūgščiu 
padažu / 
Beef in a dough with 
spicy sweet and 
sour sauce     
13.00 €  18.00 €
                       
(Jautiena, morkos, 
paprikos, pievagrybiai, kiniški 
grybai)/
(Beef, carrot, pepper, 
champignons )

603 | Jautienos 
gabaliukai su aštriu 
sojos padažu / 
Beef slices with 
spicy soy sauce     
12.00 €  17.00 €     
                        
(Jautiena, svogūnai, 
salierai, čili pipirai) / 
(Beef, onion, celery, 
chili pepper)

 

 

  
603.      Jautienos gabaliukai su aštriu sojos padažu /           8.50 / 10.00 /  14.00 
             Beef slices with spicy soy sauce                                                                                 
             (Jautiena, svogūnai, salierai, čili pipirai) / (Beef, onion, celery, chili pepper) 
 
 

 
  

                        
604.      Jautienos gabaliukai tešloje su krevetėmis ir sezamo sėklomis sojos padaže /     8.30 / 9.60 / 11.60 
            Beef slices in a dough with shrimps and sesame seeds in soy sauce       
 
 
 
 
 
 

                             

 

 

   605.  „SHUANG DONG“ jautiena su sojos padažu /             8.20 / 10.00 /  14.00                                                           
           „Shuang Dong” beef with soya sauce                                                                                   
            (Jautiena, „siangu“ grybai, paprikos, bambukai, morkos) /  
                  (Beef, Siang mushrooms, sweet pepper, bamboo, carrot) 
 
 
 

 

606. Jautienos juostelės su daržovėmis ir sojos padažu /     8.00 / 10.00 / 14.00 
             Beef slices with vegetables and soy sauce                                                            
            (Jautiena, morkos, kiniški grybai, bambukai, paprikos) / (Beef, carrot, chinese mushrooms, bamboo, sweet pepper) 
 
 
 
 
 

 

607.       Jautienos juostelės su sezamo sėklomis ir aštriu padažu/      10.60 / 16.00 
              Beef slices with sesame seeds and spicy sauce    
              (Jautiena, paprikos, sojų pupelių daigai, sezamo sėklos) /  
                    (Beef, pepper, soy bean sprouts, sesame seeds) 
 
                                                      

606 | Jautienos 
juostelės su daržovėmis 
ir aštriu sojos padažu  / 
Beef slices with 
vegetables and soy sauce     
12.00 €  17.00 €
                       
(Jautiena, morkos, kiniški 
grybai, bambukai, paprikos) / 
(Beef, carrot, chinese 
mushrooms, bamboo, 
sweet pepper)



610 | Jautiena tešloje 
„GUO BAO“  su  sezamo 
sėklomis ir saldžiarūgščiu 
padažu / 
Beef in a dough 
„GUO BAO“ with 
sweet and sour sauce     
13.00 €  18.00 €    

 

 

 
608.       Jautienos gabaliukai įkaitintoje metalinėje lėkštėje /                   12.00 / 14.00 
                Beef slices in heated iron plate                                                                                           
            (Jautiena, svogūnai, paprikos, morkos, pievagrybiai) / (Beef, onion, sweet pepper, carrot, champignons) 
 
               

        
610. Jautiena tešloje „GUO BAO“ su saldžiarūgščiu padažu/             9.00 / 11.00 / 14.00 
              Beef in a dough „GUO BAO“ with sweet and sour sauce                                       

 
 
 
  

       6.40 / 9.00 / 12.00 €       
                611.  Jautiena tešloje „GUO BAO“ su persikais, paprikomis ir saldžiarūgščiu padažu /     

Jautiena / 
Beef

611 | Jautiena 
tešloje „GUO BAO“ su 
persikais, paprikomis ir 
saldžiarūgščiu padažu / 
Beef in a dough „GUO 
BAO“ with peach, sweet 
pepper and sweet 
and sour sauce           
13.00 €  18.00 € 

 

 

 
608.       Jautienos gabaliukai įkaitintoje metalinėje lėkštėje /                   12.00 / 14.00 
                Beef slices in heated iron plate                                                                                           
            (Jautiena, svogūnai, paprikos, morkos, pievagrybiai) / (Beef, onion, sweet pepper, carrot, champignons) 
 
               

        
610. Jautiena tešloje „GUO BAO“ su saldžiarūgščiu padažu/             9.00 / 11.00 / 14.00 
              Beef in a dough „GUO BAO“ with sweet and sour sauce                                       

 
 
 
  

       6.40 / 9.00 / 12.00 €       
                611.  Jautiena tešloje „GUO BAO“ su persikais, paprikomis ir saldžiarūgščiu padažu /     

608 | Jautienos 
gabaliukai su aštriu 
sojos padažu įkaitintoje 
metalinėje lėkštėje / 
Beef slices in heated iron plate     
18.00 €
                       
(Jautiena, svogūnai, paprikos, 
morkos, pievagrybiai) / 
(Beef, onion, sweet pepper, 
carrot, champignons)

 

 

 
608.       Jautienos gabaliukai įkaitintoje metalinėje lėkštėje /                   12.00 / 14.00 
                Beef slices in heated iron plate                                                                                           
            (Jautiena, svogūnai, paprikos, morkos, pievagrybiai) / (Beef, onion, sweet pepper, carrot, champignons) 
 
               

        
610. Jautiena tešloje „GUO BAO“ su saldžiarūgščiu padažu/             9.00 / 11.00 / 14.00 
              Beef in a dough „GUO BAO“ with sweet and sour sauce                                       

 
 
 
  

       6.40 / 9.00 / 12.00 €       
                611.  Jautiena tešloje „GUO BAO“ su persikais, paprikomis ir saldžiarūgščiu padažu /     

613 | Jautiena „ŠEI DŽU“ 
su aštriu sojos padažu / 
Beef „SHEI DZHU“ 
with spicy soy sauce     
18.00 €
                       
(Jautiena, pekino kopūstai, 
juodieji kiniški grybai, sojų 
pupelių daigai) /
(Beef, chinese cabbage, 
chinese black mushrooms, 
soy bean sprouts)   

 

 

                         Beef in a dough „GUO BAO“ with peach, sweet pepper and sweet and sour sauce 
 
 

 

613.    Jautiena „ŠEI DŽU“ su aštriu sojos padažu/       11.00 / 15.00 
           Beef „SHEI DZHU“ with spicy soy sauce                                                                                               
          (Jautiena, pekino kopūstai, juodieji kiniški grybai, sojų pupelių daigai) / 
        (Beef, chinese cabbage, chinese black mushrooms, soy  bean sprouts)    
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

             614. Jautiena su anakardžių riešutais aštriai /  
   Spicy beef with cashew nuts  
       (Jautiena, paprikos, svogūnai, anakardžių riešutai) /  
           (Beef, sweet pepper, onion , cashew nuts) 
 

  
                

614 | Jautiena su 
anakardžių riešutais 
aštriai / 
Spicy beef with 
cashew nuts
13.00 €  18.00 €  
                       
(Jautiena, paprikos, svogūnai, 
anakardžių riešutai) / 
(Beef, sweet pepper, onion, 
cashew nuts)

 

 

                         Beef in a dough „GUO BAO“ with peach, sweet pepper and sweet and sour sauce 
 
 

 

613.    Jautiena „ŠEI DŽU“ su aštriu sojos padažu/       11.00 / 15.00 
           Beef „SHEI DZHU“ with spicy soy sauce                                                                                               
          (Jautiena, pekino kopūstai, juodieji kiniški grybai, sojų pupelių daigai) / 
        (Beef, chinese cabbage, chinese black mushrooms, soy  bean sprouts)    
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

             614. Jautiena su anakardžių riešutais aštriai /  
   Spicy beef with cashew nuts  
       (Jautiena, paprikos, svogūnai, anakardžių riešutai) /  
           (Beef, sweet pepper, onion , cashew nuts) 
 

  
                

Aviena /
Mutton

 

 

 
701.     Avienos gabaliukai su porais, čili pipirais ir sojos padažu /          10.00 / 12.00 / 15.00 
            Mutton slices with pores, chilli pepper  and soy sauce    
 
                                             

 
702.     Avienos gabaliukai tešloje su česnakais, porais ir austrių padažu /                  8.00 / 9.50 / 14.00 
           Mutton slices in a dough with garlic, pores and oyster sauce                                           

 
703.     Avienos gabaliukai įkaitintoje metalinėje lėkštėje /     12.00 / 15.00 
            Mutton slices in heated iron plate                                                                                                            
            (Aviena, morkos, svogūnai, brokoliai, sojų pupelių daigai) / (Mutton, carrot, onion, broccoli, soy bean sprouts) 
    

 

 

 
701.     Avienos gabaliukai su porais, čili pipirais ir sojos padažu /          10.00 / 12.00 / 15.00 
            Mutton slices with pores, chilli pepper  and soy sauce    
 
                                             

 
702.     Avienos gabaliukai tešloje su česnakais, porais ir austrių padažu /                  8.00 / 9.50 / 14.00 
           Mutton slices in a dough with garlic, pores and oyster sauce                                           

 
703.     Avienos gabaliukai įkaitintoje metalinėje lėkštėje /     12.00 / 15.00 
            Mutton slices in heated iron plate                                                                                                            
            (Aviena, morkos, svogūnai, brokoliai, sojų pupelių daigai) / (Mutton, carrot, onion, broccoli, soy bean sprouts) 
    

701 |Avienos gabaliukai 
su porais, paprikomis ir 
sojos padažu / 
Mutton slices with 
pores, sweet pepper  
and soy sauce            
13.00 €  18.00 €  

702 | Avienos 
gabaliukai tešloje su 
česnakais, porais ir 
austrių padažu / 
Mutton slices in a 
dough withgarlic, pores 
and oyster sauce     
13.00 €  18.00 € 

616 | Jautiena su 
paprikomis, svogūnais 
ir sojos aštriu padažu /
Beef with sweet pepper, 
onion and spicy soy sauce
12.00 €  17.00 €     

 

 

                                                       
 
616. Jautiena su paprikomis, svogūnair ir sojos aštriu padažu /  
         Beef with sweet pepper, onion and spicy soy sauce / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             AVIENA / MUTTON 
 
 

703 | Avienos 
gabaliukai su aštriu 
sojos padažu įkaitintoje 
metalinėje lėkštėje / 
Mutton slices in heated 
iron plate sauce     
20.00 € 
                       
(Aviena, morkos, 
svogūnai, brokoliai, sojų 
pupelių daigai) / 
(Mutton, carrot, onion, 
broccoli, soy bean sprouts)

704 | Avienos 
gabaliukai „ZI RAN“     
Mutton slices „ZI RAN“        
13.00 €  18.00 € 
                       
(Aviena, svogūnai, 
morkos, paprikos, kuminai, 
sezamo sėklos) / 
(Mutton, onion, sweet 
pepper, sesame seeds)

 

 

 
701.     Avienos gabaliukai su porais, čili pipirais ir sojos padažu /          10.00 / 12.00 / 15.00 
            Mutton slices with pores, chilli pepper  and soy sauce    
 
                                             

 
702.     Avienos gabaliukai tešloje su česnakais, porais ir austrių padažu /                  8.00 / 9.50 / 14.00 
           Mutton slices in a dough with garlic, pores and oyster sauce                                           

 
703.     Avienos gabaliukai įkaitintoje metalinėje lėkštėje /     12.00 / 15.00 
            Mutton slices in heated iron plate                                                                                                            
            (Aviena, morkos, svogūnai, brokoliai, sojų pupelių daigai) / (Mutton, carrot, onion, broccoli, soy bean sprouts) 
    

 

 

 

 
704.      Avienos gabaliukai „ZI RAN“    /                                  10.00 / 11.00 / 15.00 
            Mutton slices „ZI RAN“                                                                                                                     
              (Aviena, svogūnai, morkos, paprikos, kmynai, sezamo sėklos) / (Mutton, onion, sweet pepper, sesame seeds) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    ŽUVIS / FISH         
 
 

 
 

 

 

 

  
603.      Jautienos gabaliukai su aštriu sojos padažu /           8.50 / 10.00 /  14.00 
             Beef slices with spicy soy sauce                                                                                 
             (Jautiena, svogūnai, salierai, čili pipirai) / (Beef, onion, celery, chili pepper) 
 
 

 
  

                        
604.      Jautienos gabaliukai tešloje su krevetėmis ir sezamo sėklomis sojos padaže /     8.30 / 9.60 / 11.60 
            Beef slices in a dough with shrimps and sesame seeds in soy sauce       
 
 
 
 
 
 

                             

605 | „SHUANG 
DONG“ jautiena su 
sojos padažu / 
„Shuang Dong“ 
beef with soya sauce     
12.00 €  17.00 €
                       
(Jautiena, „siangu“ grybai, 
paprikos, bambukai, morkos) 
/ (Beef, Siang mushrooms, 
sweet pepper, bamboo, 
carrot)

607 |Jautienos juoste-
lės su sezamo sėklomis  
aštriai / 
Beef slices with sesame 
seeds and spicy sauce     
13.00 €  18.00 €
                      
(Jautiena, paprikos, sojų pu-
pelių daigai, sezamo sėklos) / 
(Beef, pepper, soy bean 
sprouts, sesame seeds)

 

 

   605.  „SHUANG DONG“ jautiena su sojos padažu /             8.20 / 10.00 /  14.00                                                           
           „Shuang Dong” beef with soya sauce                                                                                   
            (Jautiena, „siangu“ grybai, paprikos, bambukai, morkos) /  
                  (Beef, Siang mushrooms, sweet pepper, bamboo, carrot) 
 
 
 

 

606. Jautienos juostelės su daržovėmis ir sojos padažu /     8.00 / 10.00 / 14.00 
             Beef slices with vegetables and soy sauce                                                            
            (Jautiena, morkos, kiniški grybai, bambukai, paprikos) / (Beef, carrot, chinese mushrooms, bamboo, sweet pepper) 
 
 
 
 
 

 

607.       Jautienos juostelės su sezamo sėklomis ir aštriu padažu/      10.60 / 16.00 
              Beef slices with sesame seeds and spicy sauce    
              (Jautiena, paprikos, sojų pupelių daigai, sezamo sėklos) /  
                    (Beef, pepper, soy bean sprouts, sesame seeds) 
 
                                                      



Žuvis /
Fish

801 | Menkė tešloje 
kaip „VYŠNIA“ su 
saldžiarūgščiu padažu
Cod in a dough with sweet 
and sour cherry sauce     
12.00 €  17.00 €        
               
(Menkių gabaliukai, 
paprikos, žalieji žirneliai) / 
(Cod, sweet pepper, 
green peace)

802 | Menkių gabaliukai 
tešloje „GONG BAO“ su 
riešutais ir aštriu sojos 
padažu / 
Cod slices „GONG BAO“ 
with peanuts and spicy 
soy sauce     
12.00 €  17.00 € 
                       
(Menkių gabaliukai, 
žemės riešutai, morkos, 
paprikos, salierai) / 
(Cod, peanuts, carrot, celery)

 

 

 

 
704.      Avienos gabaliukai „ZI RAN“    /                                  10.00 / 11.00 / 15.00 
            Mutton slices „ZI RAN“                                                                                                                     
              (Aviena, svogūnai, morkos, paprikos, kmynai, sezamo sėklos) / (Mutton, onion, sweet pepper, sesame seeds) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    ŽUVIS / FISH         
 
 

 
 

 

 

 

801. Menkė tešloje kaip „VYŠNIA“ su saldžiarūgščiu padažu /  
            Cod in a dough with sweet and sour cherry sauce                   7.80 / 10.00 / 13.00                                     
        (Menkių gabaliukai, paprikos, žalieji žirneliai) / (Cod, sweet pepper, green peace) 
 
 
 

 

802.     Menkių gabaliukai „GONG BAO“ su riešutais ir aštriu sojos padažu  /   7.80 / 10.00 / 13.00                                     
            Cod slices „GONG BAO“ with peanuts and spicy soy sauce                                                 
       (Menkių gabaliukai, žemės riešutai, morkos, paprikos, salierai) / (Cod, peanuts, carrot, celery) 
 
 
 

 
803.     Menkių gabaliukai tešloje su cukinijomis, paprikomis ir sojos padažu /      7.80 / 10.00 / 13.00                                     
            Cod slices in a dough with zucchini, sweet peppers and soy sauce                          
 

 

 

  
807.     Keptos karpių juostelės tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /      8.00 / 11.00 / 13.00 
            Carp slices in a dough with spicy sweet and sour sauce                                             
 
 
 

 
808.     Karpio puselė „VOVERAITĖ“ su žaliaisiais žirneliais ir saldžiarūgščiu padažu /      12.00 
            Carp ,,Squirrel‘‘ with green peace and sweet and sour sauce                                                   
 

 

 

 
809.     Menkių gabaliukai tešloje įkaitintoje metalinėje lėštėje /     10.00 / 12.00 
            Cod in a dough in heated iron plate                                                                                                           
       (Menkių gabaliukai, paprikos, juodieji kiniški grybai, baltieji kiniški grybai, svogūnai) /  
          (Cod, sweet pepper, chinese black mushrooms, chinese white mushrooms, onion) 
 
 
 

 
810.    Karpis „Dviejų spalvų“ / Carp  „Two colors“                                  19.00                                                                                 
       (Pusė karpio su saldžiarūgščiu padažu, kita pusė su aštriu sojos padažu) /   
         (Half of a carp with sweet and sour sauce, half – spicy soy sauce) 
 
 

808 | Karpio puselė 
„VOVERAITĖ“ su 
žaliaisiais žirneliais 
ir saldžiarūgščiu 
padažu 
Carp „Squirrel“ with green 
peace and sweet and 
sour sauce     
17.00 €

809 | Menkių gabaliukai 
tešloje su aštriu sojos 
padažu įkaitintoje 
metalinėje lėkštėje  / 
Cod in a dough in 
heated iron plate     
12.00 €  17.00 €
                       
(Menkių gabaliukai, paprikos, 
juodieji kiniški grybai, baltieji 
kiniški grybai, svogūnai) / 
(Cod, sweet pepper, chinese 
black mushrooms, chinese 
white mushrooms, onion)

803 | Menkių gabaliukai 
tešloje su cukinijomis, 
paprikomis ir sojos 
padažu / 
Cod slices in a dough with 
zucchini, sweet peppers 
and soy sauce     
12.00 €  17.00 €     

 

 

801. Menkė tešloje kaip „VYŠNIA“ su saldžiarūgščiu padažu /  
            Cod in a dough with sweet and sour cherry sauce                   7.80 / 10.00 / 13.00                                     
        (Menkių gabaliukai, paprikos, žalieji žirneliai) / (Cod, sweet pepper, green peace) 
 
 
 

 

802.     Menkių gabaliukai „GONG BAO“ su riešutais ir aštriu sojos padažu  /   7.80 / 10.00 / 13.00                                     
            Cod slices „GONG BAO“ with peanuts and spicy soy sauce                                                 
       (Menkių gabaliukai, žemės riešutai, morkos, paprikos, salierai) / (Cod, peanuts, carrot, celery) 
 
 
 

 
803.     Menkių gabaliukai tešloje su cukinijomis, paprikomis ir sojos padažu /      7.80 / 10.00 / 13.00                                     
            Cod slices in a dough with zucchini, sweet peppers and soy sauce                          
 

 

 

 
804.     Menkių gabaliukai tešloje „LA VEI“ su aštriu sojos padažu   /     7.80 / 10.00 / 13.00                                     
            Cod slices „LA VEI“ in a dough with spicy soy sauce                                                                  
            (Menkių gabaliukai, baltieji kiniški grybai, paprikos) / (Cod, chinese mushrooms, sweet pepper) 
 
 
 
 
           
 

 
806.     Keptos menkių juostelės tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /       7.80 / 10.00 / 13.00                                     
            Cod slices in a dough with spicy sweet and sour sauce                                                 

 
 

 

 

 
804.     Menkių gabaliukai tešloje „LA VEI“ su aštriu sojos padažu   /     7.80 / 10.00 / 13.00                                     
            Cod slices „LA VEI“ in a dough with spicy soy sauce                                                                  
            (Menkių gabaliukai, baltieji kiniški grybai, paprikos) / (Cod, chinese mushrooms, sweet pepper) 
 
 
 
 
           
 

 
806.     Keptos menkių juostelės tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /       7.80 / 10.00 / 13.00                                     
            Cod slices in a dough with spicy sweet and sour sauce                                                 

 
 

 

 

  
807.     Keptos karpių juostelės tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu /      8.00 / 11.00 / 13.00 
            Carp slices in a dough with spicy sweet and sour sauce                                             
 
 
 

 
808.     Karpio puselė „VOVERAITĖ“ su žaliaisiais žirneliais ir saldžiarūgščiu padažu /      12.00 
            Carp ,,Squirrel‘‘ with green peace and sweet and sour sauce                                                   
 

806 | Keptos menkių 
juostelės tešloje su 
aštriu saldžiarūgščiu 
padažu / 
Cod slices in a dough 
with spicy sweet and 
sour sauce        
12.00 €  17.00 € 

807 | Keptos karpių 
juostelės tešloje su 
aštriu saldžiarūgščiu 
padažu / 
Carp slices in a dough 
with spicy sweet and 
sour sauce      
12.00 €  17.00 € 

804 | Menkių 
gabaliukai tešloje 
„LA VEI“ su aštriu 
sojos padažu / 
Cod slices „LA VEI“ in 
a dough with spicy 
soy sauce        
12.00 €  17.00 €        
               
(Menkių gabaliukai, baltieji 
kiniški grybai, paprikos) / 
(Cod, chinese mushrooms, 
sweet pepper)

 

 

 
811. Karpis „VOVERAITĖ“ tešloje su saldžiarūgščiu padažu /             18.00 
           Carp ,,Squirrel‘‘ in a dough with sweet and sour sauce                                                                  
                       (Karpis, ananasai, žalieji žirneliai) / (Carp, pineapple, green peace) 

           (Porcija 3 asmenims / Portion of 3 persons) 
 
 
 
 
 
 
 

 
813.   Karpis tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu    /          8.60 / 10.30 
         Carp in a dough with spicy sweet and sour sauce                                                                   
       ( Karpių gabaliukai, paprikos, svogūnai, marinuoti kelmučiai, salierai) / 
          (Carp in crust, sweet pepper, onion, pickled honey fungus, garlic, ginger, pores) 

811 | Karpis 
„VOVERAITĖ“ tešloje su 
saldžiarūgščiu padažu /
Carp „Squirrel“ in a dough 
with sweet and sour sauce        
28.00 €
               
(Karpis, ananasai, žalieji žirne-
liai) / (Carp, pineapple, green 
peace)
(Porcija 3 asmenims / 
Portion of 3 persons)

810 | Karpis 
„Dviejų spalvų“ / 
Carp  „Two colors“
(Pusė karpio su 
saldžiarūgščiu padažu, 
kita pusė su aštriu 
sojos padažu)     
28.00 € 

 

 

 
809.     Menkių gabaliukai tešloje įkaitintoje metalinėje lėštėje /     10.00 / 12.00 
            Cod in a dough in heated iron plate                                                                                                           
       (Menkių gabaliukai, paprikos, juodieji kiniški grybai, baltieji kiniški grybai, svogūnai) /  
          (Cod, sweet pepper, chinese black mushrooms, chinese white mushrooms, onion) 
 
 
 

 
810.    Karpis „Dviejų spalvų“ / Carp  „Two colors“                                  19.00                                                                                 
       (Pusė karpio su saldžiarūgščiu padažu, kita pusė su aštriu sojos padažu) /   
         (Half of a carp with sweet and sour sauce, half – spicy soy sauce) 
 
 

813 | Karpis tešloje su 
aštriu saldžiarūgščiu 
padažu / 
Carp in a dough with 
spicy sweet and 
sour sauce        
17.00 € 
               
( Karpių gabaliukai, paprikos, 
svogūnai, marinuoti kelmu-
čiai, salierai) /
(Carp in crust, sweet pepper, 
onion, pickled honey fungus, 
garlic, ginger, pores)

 

 

 
811. Karpis „VOVERAITĖ“ tešloje su saldžiarūgščiu padažu /             18.00 
           Carp ,,Squirrel‘‘ in a dough with sweet and sour sauce                                                                  
                       (Karpis, ananasai, žalieji žirneliai) / (Carp, pineapple, green peace) 

           (Porcija 3 asmenims / Portion of 3 persons) 
 
 
 
 
 
 
 

 
813.   Karpis tešloje su aštriu saldžiarūgščiu padažu    /          8.60 / 10.30 
         Carp in a dough with spicy sweet and sour sauce                                                                   
       ( Karpių gabaliukai, paprikos, svogūnai, marinuoti kelmučiai, salierai) / 
          (Carp in crust, sweet pepper, onion, pickled honey fungus, garlic, ginger, pores) 

814 | Karpis su 
daržovėmis ir sojos 
padažu / 
Carp with vegetables 
and soy sauce      
12.00 €  17.00 €    
            
(Karpių gabaliukai, brokoliai, 
morkos, pomidorai, juodieji 
kiniški grybai) / 
(Carp, broccoli, carrot, 
tomatoes, chinese black 
mushrooms)

 

 

 
814. Karpis su daržovėmis ir sojos padažu /                                       9.90 / 12.00 
           Carp with vegetables and soy sauce                                                                                
       (Karpių gabaliukai, brokoliai, morkos, pomidorai, juodieji kiniški grybai) /  
          (Carp, broccoli, carrot, tomatoes, chinese black mushrooms) 
 
 

 
 

817. Menkių filė gabaliukai „ŠEI DŽU“ aštriame sojos padaže/                       
        Cod fillet “SEI DŽU” in a spicy soy sauce                                                                   11.00 / 20.00 
            (Menkių gabaliukai, kopūstai, sojų pupelių daigai, čili pipirai) / (Cod, cabbage, soy bean sprouts, chili pepper) 
            (Didelė porcija 3 asmenims/ A large portion of 3 persons) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             JŪRŲ GĖRYBĖS /  SEAFOOD 

 

 

 
814. Karpis su daržovėmis ir sojos padažu /                                       9.90 / 12.00 
           Carp with vegetables and soy sauce                                                                                
       (Karpių gabaliukai, brokoliai, morkos, pomidorai, juodieji kiniški grybai) /  
          (Carp, broccoli, carrot, tomatoes, chinese black mushrooms) 
 
 

 
 

817. Menkių filė gabaliukai „ŠEI DŽU“ aštriame sojos padaže/                       
        Cod fillet “SEI DŽU” in a spicy soy sauce                                                                   11.00 / 20.00 
            (Menkių gabaliukai, kopūstai, sojų pupelių daigai, čili pipirai) / (Cod, cabbage, soy bean sprouts, chili pepper) 
            (Didelė porcija 3 asmenims/ A large portion of 3 persons) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             JŪRŲ GĖRYBĖS /  SEAFOOD 

817 | Menkių filė 
gabaliukai „ŠEI DŽU“ 
aštriame sojos padaže
Cod fillet „SEI DŽU“ 
in a spicy soy sauce     
17.00 €         
              
(Menkių gabaliukai, kopūstai, 
sojų pupelių daigai, čili pipirai) / 
(Cod, cabbage, soy bean 
sprouts, chili pepper) 
(Didelė porcija 3 asmenims/ 
A large portion of 3 persons)



902 | Jūrų gėrybės 
tešloje su paprikomis, 
čili pipirais ir aštriu 
sojos padažu /
Seafood in a dough 
with sweet pepper, 
chilli pepper and 
spicy soy sauce        
13.00 €  19.00 € 

 

 

 
 

 

              
   902.   Jūrų gėrybės tešloje su paprikomis, čili pipirais ir aštriu sojos padažu /        8.00 / 9.60 / 13.30 
             Seafood in a dough with sweet pepper, chilli pepper and spicy soy sauce        
 
 
          

 
   903.   Krevetės su morkomis, agurkais ir aštriu padažu  /     9.90 / 11.00 / 15.00 
             Shrimps with carrots, cucumber and spicy sauce                                                   
 
 

 
   904.   Krevetės tešloje “SHOU VI” su padažais  / Shrimps in a dough “SHOU VI” 9.90 / 11.00 / 15.00    
             (Padažai : pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / (Three sauces: tomato,  spicy sweet and sour, soy) 
 
 

 

 

 
 

 

              
   902.   Jūrų gėrybės tešloje su paprikomis, čili pipirais ir aštriu sojos padažu /        8.00 / 9.60 / 13.30 
             Seafood in a dough with sweet pepper, chilli pepper and spicy soy sauce        
 
 
          

 
   903.   Krevetės su morkomis, agurkais ir aštriu padažu  /     9.90 / 11.00 / 15.00 
             Shrimps with carrots, cucumber and spicy sauce                                                   
 
 

 
   904.   Krevetės tešloje “SHOU VI” su padažais  / Shrimps in a dough “SHOU VI” 9.90 / 11.00 / 15.00    
             (Padažai : pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / (Three sauces: tomato,  spicy sweet and sour, soy) 
 
 

906 | Jūrų gėrybės 
įkaitintoje metalinėje
lėkštėje su sojos 
padažu / 
Seafood in heated iron 
plate with soy sauce     
22.00 €
                       
(Jūrų gėrybės, paprikos, 
svogūnai, kiniški grybai) / 
(Seafood, sweet peppers, 
onion, chinese black 
mushrooms)

907 | Jūrų gėrybės 
su kiniškais grybais 
ir aštriu sojos padažu / 
Seafood with Chinese 
mushrooms and spicy 
soy sauce     
13.00 €  19.00 € 

 

 

 

   905. Kalmarai “ZI RAN” tešloje   / Squids in a dough ZI RAN                                 7,60  / 9,60 / 11,00        
          (Kalmarai, salierai, sojų pupelių daigai, kmynai) / (Squid, celery, soy bean sprouts, caraways) 
 
 

 
906. Jūrų gėrybės įkaitintoje metalinėje lėkštėje su sojos padažu  /              12.00 / 15.00 
           Seafood in heated iron plate with soy sauce                                                                     

          (Jūrų gėrybės, paprikos, svogūnai, kiniški grybai) / (Seafood, sweet peppers, onion, chinese black mushrooms) 
 
 

 

   907.    Jūrų gėrybės su kiniškais grybais ir aštriu sojos padažu  /         9.00 / 11.00 / 14.00 
              Seafood with Chinese mushrooms and spicy soy sauce                                
 
 

 

 

 

   905. Kalmarai “ZI RAN” tešloje   / Squids in a dough ZI RAN                                 7,60  / 9,60 / 11,00        
          (Kalmarai, salierai, sojų pupelių daigai, kmynai) / (Squid, celery, soy bean sprouts, caraways) 
 
 

 
906. Jūrų gėrybės įkaitintoje metalinėje lėkštėje su sojos padažu  /              12.00 / 15.00 
           Seafood in heated iron plate with soy sauce                                                                     

          (Jūrų gėrybės, paprikos, svogūnai, kiniški grybai) / (Seafood, sweet peppers, onion, chinese black mushrooms) 
 
 

 

   907.    Jūrų gėrybės su kiniškais grybais ir aštriu sojos padažu  /         9.00 / 11.00 / 14.00 
              Seafood with Chinese mushrooms and spicy soy sauce                                
 
 

904 | Krevetės tešloje 
„SHOU VI“ su padažais / 
Shrimps in a 
dough „SHOU VI“      
13.00 €  19.00 €   
            
(Padažai: pomidorinis, 
saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / 
(Three sauces: tomato, 
spicy sweet and sour, soy)

905 | Kalmarai 
„ZI RAN“ tešloje /  
Squids in a dough 
„ZI RAN“     
13.00 €  19.00 € 
                       
(Kalmarai, salierai, sojų 
pupelių daigai, kuminai) / 
(Squid, celery, soy bean 
sprouts, caraways)

 

 

 

   905. Kalmarai “ZI RAN” tešloje   / Squids in a dough ZI RAN                                 7,60  / 9,60 / 11,00        
          (Kalmarai, salierai, sojų pupelių daigai, kmynai) / (Squid, celery, soy bean sprouts, caraways) 
 
 

 
906. Jūrų gėrybės įkaitintoje metalinėje lėkštėje su sojos padažu  /              12.00 / 15.00 
           Seafood in heated iron plate with soy sauce                                                                     

          (Jūrų gėrybės, paprikos, svogūnai, kiniški grybai) / (Seafood, sweet peppers, onion, chinese black mushrooms) 
 
 

 

   907.    Jūrų gėrybės su kiniškais grybais ir aštriu sojos padažu  /         9.00 / 11.00 / 14.00 
              Seafood with Chinese mushrooms and spicy soy sauce                                
 
 

Jūrų gėrybės /
Seafood

903 | Krevetės su 
morkomis, agurkais ir 
aštriu padažu / 
Shrimps with carrots, 
cucumber and 
spicy sauce        
18.00 €  25.00 € 

908 | Didžiosios 
krevetės su kiautu ir 
skaidriu padažu /
Large shrimps 
with soft sauce     
16.00 €  22.00 € 
               
(Didžiosios krevetės, salierai, 
kiniški grybai, morkos) / 
Shrimps, celery, chinese 
mushrooms, carrot)

 

 

 
   908.     Didžiosios krevetės su kiautu ir skaidriu padažu    / Large shrimps with soft sauce    11.00 / 14.00           
               (Didžiosios krevetės, salierai, kiniški grybai, morkos) / Shrimps, celery, chinese mushrooms, carrot) 
           
 
 
 
 
 
 
 

                       
                        VARLIŲ PATIEKALAI / FROG DISHES 
 
 

 
919. Varlių kojelės įkaitintoje metalinėje lėkštėje su austrių padažu /     11.00 / 15.00 
            Frog leggs in a heated iron plate with oyster sauce                                                               
            (Varlių kojelės, paprikos, kiniški grybai, brokoliai) / (Frog leggs, sweet pepper, chinese mushrooms, broccoli) 
 
 
 

 

 

 
   908.     Didžiosios krevetės su kiautu ir skaidriu padažu    / Large shrimps with soft sauce    11.00 / 14.00           
               (Didžiosios krevetės, salierai, kiniški grybai, morkos) / Shrimps, celery, chinese mushrooms, carrot) 
           
 
 
 
 
 
 
 

                       
                        VARLIŲ PATIEKALAI / FROG DISHES 
 
 

 
919. Varlių kojelės įkaitintoje metalinėje lėkštėje su austrių padažu /     11.00 / 15.00 
            Frog leggs in a heated iron plate with oyster sauce                                                               
            (Varlių kojelės, paprikos, kiniški grybai, brokoliai) / (Frog leggs, sweet pepper, chinese mushrooms, broccoli) 
 
 
 

 

 

 
929.     Varlių kojelės tešloje su padažais / Frog leggs in a dough            10.00 / 14.00                        
            (Trys padažai : pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / (Three sauces: tomato, spicy sweet and sour, soy) 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   KINIŠKI BLYNELIAI / CHINESE PANCAKES 
           

    
1001. Blyneliai su daržovių įdaru ir padažais / Pancakes with vegetables and sauces                                 5.00                                                                          
            (Padažai : pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus) / (Three sauces: tomato, spicy sweet and sour) 
 
 
 
 
 
 

919 | Varlių kojelės 
įkaitintoje metalinėje 
lėkštėje su austrių 
padažu /  
Frog leggs in a heated 
iron plate with oyster 
sauce     
15.00 €  20.00 €    
                   
(Varlių kojelės, paprikos, 
kiniški grybai, brokoliai) / 
(Frog leggs, sweet pepper, 
chinese mushrooms, broccoli)

Jūrų gėrybės /
Seafood

Varlių patiekalai /
Frog dishes

929 | Varlių kojelės 
tešloje su padažais / 
Frog leggs in a dough     
15.00 €  20.00 €
                       
(Trys padažai: pomidorinis, 
saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / 
(Three sauces: tomato, spicy 
sweet and sour, soy)



1001 | Blyneliai su 
daržovių įdaru ir 
padažais /
Pancakes with 
vegetables and sauces        
5.00 €  
                       
Padažai: pomidorinis, 
saldžiarūgščiai aštrus) / 
(Three sauces: tomato, 
spicy sweet and sour)

 

 

 
929.     Varlių kojelės tešloje su padažais / Frog leggs in a dough            10.00 / 14.00                        
            (Trys padažai : pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus, sojos) / (Three sauces: tomato, spicy sweet and sour, soy) 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   KINIŠKI BLYNELIAI / CHINESE PANCAKES 
           

    
1001. Blyneliai su daržovių įdaru ir padažais / Pancakes with vegetables and sauces                                 5.00                                                                          
            (Padažai : pomidorinis, saldžiarūgščiai aštrus) / (Three sauces: tomato, spicy sweet and sour) 
 
 
 
 
 
 

1005 | Makaronai su 
kiauliena, sojų pupelių 
daigais, cukinijomis 
ir aštriu sojos padažu /
Noodles with pork, soy 
bean sprouts, zucchini 
and soy     
5.00 €

 

 

                
 
 
         KINIŠKI MAKARONAI / CHINESE NOODLES 
 
 
 

 
1005.     Makaronai su kiauliena, sojų pupelių daigais, cukinijomis ir sojos padažu /             5.00                  
               Noodles with pork, soy bean sprouts, zucchini and soy 
 
 
 

                    
 
1006.   Makaronai su jūrų gėrybėmis, morkomis, pekino kopūstais ir austrių padažu /                 6.00         
             Noodles with seafood, carrot, Chinese cabbage and oyster sauce 
 
 
 

 

 

                
 
 
         KINIŠKI MAKARONAI / CHINESE NOODLES 
 
 
 

 
1005.     Makaronai su kiauliena, sojų pupelių daigais, cukinijomis ir sojos padažu /             5.00                  
               Noodles with pork, soy bean sprouts, zucchini and soy 
 
 
 

                    
 
1006.   Makaronai su jūrų gėrybėmis, morkomis, pekino kopūstais ir austrių padažu /                 6.00         
             Noodles with seafood, carrot, Chinese cabbage and oyster sauce 
 
 
 

Kiniški blyneliai /
Chinese pancakes

Kiniški makaronai /
Chinese noodles

1006 | Makaronai 
su jūrų gėrybėmis, 
morkomis, pekino 
kopūstais ir austrių 
padažu / 
Noodles with seafood, 
carrot, Chinese cabbage 
and oyster sauce     
6.00 €

1007 | Makaronai su 
vištiena, šparaginėmis
pupelėmis, „siangu“ 
grybais ir  aštriu 
saldžiarūgščiu padažu / 
Noodles with chicken, 
bean sprouts, Siang 
mushrooms, and 
sweet spicy sauce     
5.00 €

 

 

                      
1007. Makaronai su vištiena, šparaginėmis pupelėmis „siangu“ grybais                        5.00        
           ir saldžiarūgščiai aštriu padažu  / Noodles with chicken, bean sprouts, Siang mushrooms,  
            and sweet spicy sauce 
 

                     
 
 
 
                
                     
                         KINIŠKI KOLDŪNAI / CHINESE DUMPLINGS 
 
 

 
1008.  Virti arba kepti koldūnai pagal kinišką receptą su malta kiauliena (10vnt)            4.00         
           Boiled or fried Chinese dumplings with minced pork 
 
 
 

1008 | Virti arba kepti 
koldūnai pagal kinišką 
receptą su malta 
kiauliena (10 vnt.) /
Boiled or fried Chinese 
dumplings with 
minced pork     
5.00 €

 

 

                      
1007. Makaronai su vištiena, šparaginėmis pupelėmis „siangu“ grybais                        5.00        
           ir saldžiarūgščiai aštriu padažu  / Noodles with chicken, bean sprouts, Siang mushrooms,  
            and sweet spicy sauce 
 

                     
 
 
 
                
                     
                         KINIŠKI KOLDŪNAI / CHINESE DUMPLINGS 
 
 

 
1008.  Virti arba kepti koldūnai pagal kinišką receptą su malta kiauliena (10vnt)            4.00         
           Boiled or fried Chinese dumplings with minced pork 
 
 
 

Kiniški makaronai /
Chinese noodles

Kiniški koldūnai /
Chinese dumplings

1009 | Virti arba kepti  
koldūnai su vištiena, 
sūriu ir baravykais 
(10vnt.) 
Boiled or fried Chinese 
dumplings with chicken     
5.00 €



1101 | Virti ryžiai /
Boiled rice     
1.20 €

 

 

 
1009. Virti arba kepti koldūnai pagal kinišką receptą su vištiena (10vnt)   5.00 
          Boiled or fried Chinese dumplings with chicken 
 
 

 
                                            
                                             
 
                                                          RYŽIAI / RICE 
 
 
 
 
 

  
1101.   Virti ryžiai  / Boiled rice                                   1.00                                                                                   
 
 
 
 
 

 

 

 
1102.   Ryžiai su kiaušiniais ir porais /Rice with pores and eggs          1.20                                             
 
 
 

 
1103.   Kepti ryžiai su kalmarais / Fried rice with squids          4.00                                                      
        (Kalmarai, juodieji kiniški grybai, anakardžių riešutai, kiaušiniai) /    
           (Squid, chinese black mushrooms, cashew nuts, egg) 
 
 
 
 
 
 

 
 
1104.   Kepti ryžiai su daržovėmis  / Fried rice with vegetables       3.90                                                     
         (Pekino kopūstai, juodieji kiniški grybai, žalieji žirneliai, morkos, kiaušiniai) /  
             (Chinese cabbage, chinese black mushrooms, green peace, carrot, egg) 
 

1105 | Kepti ryžiai su 
vištiena ir sojos padažu / 
Fried rice with chicken 
and soy sauce     
4.50 €
                      
(Kepta vištiena, 
pievagrybiai, sojų pupelių 
daigai, baklažanai) / 
(Fried chicken, champignons, 
soy bean sprouts, egg-plant)

1107 | Kepti ryžiai su 
jautiena, kiaušiniais, 
svogūnais, paprikomis, 
žaliaisiais žirneliais, 
„siangu“ grybais ir 
sojos padažu / 
Fried rice with beef, 
eggs, onion, sweet 
pepper, green peace, 
„Siang“ mushrooms 
and soy sauce     
5.00 €

 

 

 
 

 
 
1105.   Kepti ryžiai su vištiena ir sojos padažu / Fried rice with chicken and soy sauce      4.00              
          (Kepta vištiena, pievagrybiai, sojų pupelių daigai, baklažanai) / (Fried chicken, champignons, soy bean sprouts, egg-plant) 
 
 
 
 
 

 
1107. Kepti ryžiai su jautiena, kiaušiniais, svogūnais, paprikomis, žaliaisiais          3.80                                                 
            žirneliais, „siangu“ grybais ir sojos padažu / Fried rice with beef, eggs, onion, sweet pepper, green 
             peace, “Siang” mushrooms and soy sauce 
 

 

 

 

 
 

 
 
1105.   Kepti ryžiai su vištiena ir sojos padažu / Fried rice with chicken and soy sauce      4.00              
          (Kepta vištiena, pievagrybiai, sojų pupelių daigai, baklažanai) / (Fried chicken, champignons, soy bean sprouts, egg-plant) 
 
 
 
 
 

 
1107. Kepti ryžiai su jautiena, kiaušiniais, svogūnais, paprikomis, žaliaisiais          3.80                                                 
            žirneliais, „siangu“ grybais ir sojos padažu / Fried rice with beef, eggs, onion, sweet pepper, green 
             peace, “Siang” mushrooms and soy sauce 
 

 

1103 | Kepti ryžiai 
su kalmarais / 
Fried rice with squids     
5.00 €
                       
(Kalmarai, juodieji kiniški 
grybai, anakardžių 
riešutai, kiaušiniai) /   
(Squid, chinese black 
mushrooms, cashew 
nuts, egg)

1104 | Kepti ryžiai 
su daržovėmis /
Fried rice with vegetables     
4.00 € 
                      
(Pekino kopūstai, juodieji 
kiniški grybai, žalieji žirneliai, 
morkos, kiaušiniai) / 
(Chinese cabbage, chinese 
black mushrooms, green 
peace, carrot, egg)

 

 

 
1102.   Ryžiai su kiaušiniais ir porais /Rice with pores and eggs          1.20                                             
 
 
 

 
1103.   Kepti ryžiai su kalmarais / Fried rice with squids          4.00                                                      
        (Kalmarai, juodieji kiniški grybai, anakardžių riešutai, kiaušiniai) /    
           (Squid, chinese black mushrooms, cashew nuts, egg) 
 
 
 
 
 
 

 
 
1104.   Kepti ryžiai su daržovėmis  / Fried rice with vegetables       3.90                                                     
         (Pekino kopūstai, juodieji kiniški grybai, žalieji žirneliai, morkos, kiaušiniai) /  
             (Chinese cabbage, chinese black mushrooms, green peace, carrot, egg) 
 

 

 

 
1102.   Ryžiai su kiaušiniais ir porais /Rice with pores and eggs          1.20                                             
 
 
 

 
1103.   Kepti ryžiai su kalmarais / Fried rice with squids          4.00                                                      
        (Kalmarai, juodieji kiniški grybai, anakardžių riešutai, kiaušiniai) /    
           (Squid, chinese black mushrooms, cashew nuts, egg) 
 
 
 
 
 
 

 
 
1104.   Kepti ryžiai su daržovėmis  / Fried rice with vegetables       3.90                                                     
         (Pekino kopūstai, juodieji kiniški grybai, žalieji žirneliai, morkos, kiaušiniai) /  
             (Chinese cabbage, chinese black mushrooms, green peace, carrot, egg) 
 

Ryžiai /
Rice

1102 | Ryžiai su 
kiaušiniais ir porais / 
Rice with pores and eggs     
1.50 €

1108 | Kepti ryžiai su 
kiaušiniais, baklažanais, 
morkomis, cukinijomis, 
kukurūzais ir kario 
padažu /
Fried rice with eggs, 
egg-plant, carrot, 
zucchini, corn and 
curry sauce     
4.00 €

 

 

 
1202.   „Šilkiniai“ blyneliai karamelėje su sezamo sėklomis /                 5.00 
            „Silky“ pancakes in caramel with sesame seeds                                                                          
 
 
 

 
1203.   „Šilkiniai“ obuoliai karamelėje su sezamo sėklomis /            6.00 
           „Silky“ apples in caramel with sesame seeds                                                                                 
 

1201 | Šokoladiniai 
triufeliai tešloje su 
apelsininiu padažu /
Chocolate truffels in a 
dough with orange 
sauce     
7.00 €

Desertai /
Sweet dishes

Ryžiai /
Rice

 

 

 
 

 
 
1105.   Kepti ryžiai su vištiena ir sojos padažu / Fried rice with chicken and soy sauce      4.00              
          (Kepta vištiena, pievagrybiai, sojų pupelių daigai, baklažanai) / (Fried chicken, champignons, soy bean sprouts, egg-plant) 
 
 
 
 
 

 
1107. Kepti ryžiai su jautiena, kiaušiniais, svogūnais, paprikomis, žaliaisiais          3.80                                                 
            žirneliais, „siangu“ grybais ir sojos padažu / Fried rice with beef, eggs, onion, sweet pepper, green 
             peace, “Siang” mushrooms and soy sauce 
 

 

 

 

 
    1108. Kepti ryžiai su kiaušiniais, baklažanais, morkomis, cukinijomis, kukurūzais ir kario padažu /     3.80          
             Fried rice with eggs, egg-plant, carrot, zucchini, corn and curry sauce 
                                                             
                                                                                   
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    DESERTAI / SWEET DISHES  
 
 
 
 
 

 
 
1201.   Šokoladiniai triufeliai tešloje su apelsininiu padažu   /              6.00 
           Chocolate truffels in a dough with orange sauce                                                                         
 
 
 
 
 

1202 | „Šilkiniai“ 
blyneliai karamelėje 
su sezamo sėklomis / 
„Silky“ pancakes in 
caramel with sesame 
seeds     
8.00 €


