Menù
Antipasti e Insalate:
Insalata di Buon Gusto

5,90 €

(medaus ir citrinų užpilas, skrudintos kedro pinijos, rukola, sultenė, feta, vyšniniai ir
saulėje džiovinti pomidorai)

NAUJIENA - Insalata Caesar con Pollo

5,90 €

(aisbergo salotos, pomidoriukai, krutonai, kaparėliai, parmezano drožlės, vištiena)

NAUJIENA - Insalata Caesar con Gamberi

5,90 €

(aisbergo salotos, pomidoriukai, krutonai, kaparėliai, parmezano drožlės, krevetės)

Insalata Caprese

5,50 €

(buivolės pieno mocarela, pomidorai, rukola, alyvuogių aliejus)

Bruschetta Vegetariana (2 persone)

4,90 €

(čiabatos duonelė, pomidorai, česnakai, bazilikas, rukola)

NAUJIENA - Bruschetta con Pecorino (2 persone)

6,50 €

(čiabatos duonelė, artišokai, ančiuviai, pecorino sūris)

Bruschetta con Prosciutto Crudo (2 persone)

6,50 €

(čiabatos duonelė, pomidorai, česnakai, bazilikas, prosčiuto kumpis, rukola)

Tagliere di Affettati e Formaggi (2 persone)

7,90 €

(sūrių, parmos kumpio, saliami rinkinys su figomis)

Dėl Meniu patiekaluose esančių alergenų – klausti padavėjo!

Menù
Puccia
NAUJIENA - Puccia Salmone

6,90 €

(šviežiai kepta picos tešlos bandelė, krapų kremas, pomidorų tyrės kremas, grilintos
daržovės ir rūkyta lašiša, šviežia sultenė)

NAUJIENA - Puccia Speck

6,90 €

(šviežiai kepta picos tešlos bandelė, krapų kremas, pomidorų tyrės kremas, šviežia rukola
ir sultenė, Speck kumpis, pomidoriukai)

Pizza Tonda Romana

Maža ᴓ 24 cm Didelė ᴓ 32 cm

NAUJIENA - Pizza Marinara

7,50 €

8,90 €

(natūrali pomidorų tyrė, mocarela, krevetės ir jūros gėrybės, petražolės)

NAUJIENA - Pizza 4 Stagioni

6,90 €

8,50 €

(nat. pomidorų tyrė, mocarela, Prosciutto Cotto, portabelo grybai, alyvuogės, artišokai)

Pizza Salame Piccante

7,50 €

8,90 €

(natūrali pomidorų tyrė, mocarela, saliami Ventricina, čili pipirai, mocarela di Bufala,
vyšniniai pomidorai)

Pizza Vegetariana

5,90 €

7,50 €

(natūrali pomidorų tyrė, mocarela, kepinta cukinija, šviežiai marinuotas baklažanas,
grilinta saldžioji paprika ir portabelo grybai, špinatų lapeliai)

Pizza Pollo e Ricotta

6,50 €

7,90 €

(natūrali pomidorų tyrė, mocarela, marinuota plėšyta vištiena, grilinta saldžioji paprika,
rikota, rukola)

Pizza Speck e Gorgonzola

7,50 €

8,90 €

(natūrali pomidorų tyrė, mocarela, sūris Gorgonzola, švelniai rūkytas kiaulienos kumpis
Speck, Portabello grybai, rukola)

Pizza Bresaola

7,90 €

9,50 €

(natūrali pomidorų tyrė, mocarela, vytintas jautienos kumpis Bresaola, mocarela di
Bufala, raudonieji svogūnai, rukola)
P.S. vaikučiams iškepsime mažą picą pagal individualius poreikius (5,90 €)

Menù
Pasta:
NAUJIENA - Casarecce con Salmone

7,50 €

(šalto rūkymo lašiša, pistacijų pesto, skrudintos pistacijos, citrinos žievelė)

Pappardelle con Salsiccia e Porcini

7,50 €

(šviežios kiaulienos dešrelės, baravykai, baltas vyno padažas)

Tagliatelle verdi con Pollo e funghi Gallinacci

7,50 €

(žali makaronai, vištiena, voveraičių ir grietinėlės padažas)

Tagliatelle alla Bolognese

6,90 €

(malta jautiena ir kiauliena, itališka pomidorų tyrė)

Spaghetti alla Carbonara

6,50 €

(kiaulienos šoninė, kiaušinai)

Fusilli al Pesto e Gamberetti

7,50 €

(pesto padažas, vyšniniai pomidoriukai ir krevetės)

Taglianere ai Frutti di Mare

9,50 €

(juodi makaronai su jūros gėrybėmis)

Penne con 4 Formaggi

6,90 €

(gorgonzolos, rikotos, ementalio ir mocarelos sūrių padažas, graikiniai riešutai, rukola)

Spaghetti all'Amatriciana (piccante)

6,50 €

(šalto rūkymo šoninė, pomidorų tyrė, svogūnas, čili pipirai)

Pasta Bambino

5,50 €

(individualiai – pagal Jūsų vaikučio poreikius)

Visa pasta – gaminama vietoje iš itališkų kieto kviečio (grano duro) miltų.

Menù
Altri Piatti:
Risotto ai Frutti di mare

7,90 €

(Scotti ryžiai, jūros gėrybės)

Risotto ai Funghi Porcini e Pollo

7,90 €

(Scotti ryžiai, baravykai, vištiena)

NAUJIENA - Ravioli con Salmone

7,50 €

(įdaras: rūkyta lašiša ir rikota, su grietinėlės, saulėje džiovintų pomidorų, čiobrelių ir
oregano padažu)

Ravioli con Spinaci e Ricotta alla Panna

7,90 €

(įdaras: rikotos sūris ir špinatai, su grietinėlės padažu)

Ravioli ai funghi con crema Tartufata

7,90 €

(įdaras: pievagrybiai ir baravykai, baltas trumų padažu)

Lasagna alla Bolognese

7,50 €

(su malta jautiena ir kiauliena)

Lasagna ai 4 Formaggi

7,90 €

(su keturiais sūriais, graikiniais riešutias ir špinatais)

Zuppe:
NAUJIENA! Itališki šaltibarščiai su pecorino skrebučiu 2,90 €
(jogurtas, trinti burokėliai ir agurkai, kiaušiniai, pecorino sūris ir žolelės)

Zuppa di Pesce

4,50 €

(sriuba su jūros gėrybėmis pomidorų tyrės pagrindu)

Zuppa del Giorno
(dienos sriuba – klausti padavėjo)

1,90 €

Menù
Dessert:
Tiramisù
Tiramisu indelis išsinešimui (2 asm.)
Panna Cotta
Torta al Cioccolato Fredda (šokoladinis ledų tortas)
Nutella Pizza (2 persone)

3,50 €
5,00 €
2,50 €
2,90 €
4,90 €

(mocarela, Nutella, braškės, lazdyno riešutai)

Gelato Calabrese (tikri itališki ledai – klausti padavėjo)

2,90 €

Menù
Bevande (gaivieji gėrimai):

250ml / 750ml

Acqua Panna (natūralus mineralinis vanduo)
San Pellegrino (gazuotas mineralinis vanduo)

2,50 € 3,50 €
2,50 € 3,50 €
500ml / 1l

Acqua del tavolo (stalo vanduo)

0,9 € / 1,50 €

Limonata della casa (mūsų gamybos limonadai)
San Pellegrino limonata (apelsinų arba citrinų skonio)
Succo PAGO (itališkos sultys buteliukuose)
Succo fresco Arancia (šviežiai spaustos apelsinų sultys)
Coca Cola (stiklinis buteliukas)
Green Cola (be cukraus ir be konservantų, su stevia)
Royal Club Ginger Ale
Birra analcolica Amstel (nealkoholinis)

1,90 €
2,50 €
2,50 €
2,90 €
1,90 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €

Bevande Calde (karštieji gėrimai):
Espresso
Caffè Nero (juoda)
Caffè Macchiato (su pienu)
Cappuccino
Caffè latte
Latte e sciroppo cioccolato (su sirupu)
Latte e cacao (kakava)
Tè (arbata)
Tè della Casa (namų arbata – klausti padavėjo)

1,50 €
1,50 €
1,80 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
2,50 €
2,00 €
2,50 €

Bevande Fredde (šaltieji gėrimai):
Caffè Shakerato (šalta kava itališkai)
Caffè Shakerato con sciroppo (su sirupu)
Caffè Shakerato Amaretto (su amareto likeriu)
Caffè Latte Freddo (late kava su ledukais)
Caffè Latte Freddo con sciroppo (su sirupu)

2,00 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €
2,90 €

Menù
Alcool
Vini rossi:
Lamura Rosso

200ml

(Bottiglia)
750ml

4,50 €

16 €

(Sausas, Sicilija, Pietų Italija)

Oltre Passo Primitivo Salento

20 €

(Sausas, Apulija)

Bolla Ripasso Valpolicella

39 €

(Sausas, Veneto, Šiaurės Italija)
500ml / 1l

Ponte Villone Rosso

7€

12 €

(Itališkas namų vynas)

St. Lorenz Glugwein (karštas vynas)

4,50 €

Vini bianchi:
Lamura Bianco

200ml

(Bottiglia)
750ml

4,50 €

16 €

(Sausas, Sicilija, Pietų Italija)

Bersano Gavi D.O.C.G.

39 €

(Sausas, Piemontas)

Frescobaldi Albizzia Chardonnay

28 €

(Pusiau sausas, Toskana)

Bolla Pinot Grigio

20 €

(Sausas, Veneto, Šiaurės Italija)
500ml / 1l

Ponte Villoni Bianco
(Itališkas namų vynas)

7€

12 €

Menù
Prosecchi:
Prosecco Etichetta Nera
Prosecco Castelengo Bersano

100ml

Bottiglia

3,50 €

21 €
21 €

Birra:

330ml / 500 ml

Peroni Nastro Azzurro (šviesus, pilstomas)
Paulaner Weizen (kvietinis, pilstomas)
Velkopopovicky kozel Dark (tamsus, buteliukuose)

2,50 € / 3,50 €
2,50 € / 3,50 €
3,50 €

Sidro:

330ml / 500 ml

Strongbow (sausas obuolių sidras, pilstomas)

3,00 € / 4,00 €

Cocktails:
Classic Martini (džinas, vermutas, alyvuogė)

6,50 €

Strawbery Martini (džinas, vermut., braškių ir laimo sultys) 6,50 €
Vodka Martini (degtinė, vermutas, citrinos žievelė)

5,90 €

Aperol Spritz (Aperol, Prosecco, sodos vanduo)

5,90 €

Mimosa (Prosecco ir šviežios apelsinų sultys)

4,90 €

Gin Tonic (džinas, tonikas, citrina/laimas)

5,90 €

Menù
Spiriti e liquori:

40 ml

Limoncello

3,50 €

Amaretto Venezia

3,50 €

Grappa Nonino

3,90 €

Whisky Jack Daniel‘s

3,90 €

Sambuca Molinari

3,50 €

Brandy Torres 5

3,50 €

Stolichnaya® Premium Vodka

3,50 €

Gin Hendrick‘s

3,90 €
80 ml

Vermouth Bianco Gancia

3,50 €

