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*Gausite 10 % nuolaidą patiekalams  ir  nealkoholiniams  gėrimams   ir 
5 % kaupiamąją nuolaidą sąskaitai. 

DRAUGŲ ar MYLIMIAUSIĄ kortelę turėti verta, nes:
- Iškart suteikiama 10 % nuolaida visiems patiekalams, desertams ir nealkoholiniams gėrimams 

(Jūsų patogumui kainos nurodytos žaliame fone ir pažymėtos nuolaidų kortelės ženklu yra jau su 10 % nuolaida).1
- Papildomai kaupiama 5 % „Skonio eurų“ nuo sąskaitos sumos. Sukauptais „Skonio eurais“ galite apmokėti 

iki 99 % sąskaitos.2

- Gausite išskirtinius, tik Jums paruoštus asmeninius pasiūlymus SMS žinute ar el. paštu.3
- Programa galioja SOYA restoranuose Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
- Negaunate pasiūlymų? Atnaujinkite savo kontaktus www.mylimiausia.lt, nemokamu tel. 8 800 23355 arba 

el. paštu mylimiausia@cili.eu ir mėgaukitės asmeniniais pasiūlymais, skirtais tik Jums!

1 Nuolaida netaikoma tabako gaminiams, alkoholiniams gėrimams ir akciniams pasiūlymams. Nuolaidos nesumuojamos.
2„Skonio eurai“ nesikaupia atsiskaitant už tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus, „Skonio eurais“ negalima apmokėti už tabako  

gaminius ir alkoholinius gėrimus.
3 Pasiūlymai siunčiami SMS žinute ar el. paštu ir galioja tik su Jūsų asmenine MYLIMIAUSIA/DRAUGŲ kortele.

ATNAUJINTA IR DAR GERESNĖ  
LOJALUMOPROGRAMA, 
SUTEIKIANTI NET IKI 15 % 
NUOLAIDĄ =  10 % + 5 %*



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

UŽKANDŽIAI
STARTERS

SALMON TATAKI*
Salmon fi llet with red onion seasoning, 
cucumbers, white radishes, “Wakame” lettuce, 
cherry tomatoes

6.99 €6.29¤
301. LAŠIŠŲ TATAKIS*

Lašišų fi lė su raudonųjų svogūnų pagardu, 
agurkai, baltieji ridikai, „Wakame“ salotos, 
vyšniniai pomidorai

TUNA TATAKI* 
Tuna fi llet with red onions seasoning, 
cucumbers, white radishes, “Wakame” 
lettuce, cherry tomatoes

7.99 €7.19¤
314. TUNŲ TATAKIS*

Tunų fi lė su raudonųjų svogūnų pagardu, 
agurkai, baltieji ridikai, „Wakame“ salotos, 
vyšniniai pomidrai

TUNA TAR TAR* 
Tuna fi llet, rise, avocado, spicy sushi sauce, 
fried onion rings, green onions, “Ponzu” 
sauce

7.99 €7.19¤
313. TUNO TAR TAR*

Tunų fi lė, virti ryžiai, avokadai, aštrus suši 
padažas, gruzdinti svogūnų žiedai, svogūnų 
laiškai, „Ponzu“ padažas 

SALMON TAR TAR* 
Salmon fi llet, rise, avocado, spicy sushi sauce, 
fl ying fi sh roe “Masago Orange”, rucola, tempura 
shavings, “Ponzu” sauce

6.99 €6.29¤
312. LAŠIŠOS TAR TAR*

Lašišų fi lė, virti ryžiai, avokadai, aštrus suši 
padažas, žuvų stintenių ikrai „Masago Orange“, 
gražgarstės, tempura drožlės, „Ponzu“ padažas
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Rice, shrimps

4.94¤ 5.49 € 6.29¤ 6.99 € 7.19¤ 7.99 €

108. SAKE* 109. MAGURO* 110. UNAGI*

Lašišų fi lė, morkos, baltieji ridikai, citrinos, 
marinuoti imbierai, vasabiai, japoniškas 

sojų padažas

Tunų fi lė, morkos, baltieji ridikai, citrinos, 
marinuoti imbierai, vasabiai, japoniškas 

sojų padažas

Keptų ungurių fi lė, morkos, baltieji ridikai, 
citrinos, marinuoti imbierai, vasabiai, japoniškas 

sojų padažas
Salmon fi llet, carrots, white radishes, lemons, 

pickled ginger, Wasabi, Japanese soy sauce
Tuna fi llet, carrots, white radishes, lemons, 
pickled ginger, Wasabi, Japanese soy sauce

Baked eel fi llet, carrots, white radishes, 
lemons, pickled ginger, Wasabi, Japanese 

soy sauce

101. SAKE* 102. MAGURO* 104. UNAGI*103. EBI*

Ryžiai, lašišų fi lė Ryžiai, tunų fi lė Ryžiai, keptų ungurių fi lė,  jūros 
dumblių lapai „Nori“, kepintos sezamų 

sėklos, terijakio padažas

Ryžiai, baltakojės krevetės
Rice, salmon fi llet Rice, tuna fi llet

Rice, baked eel fi llet, seaweed “Nori”, 
toasted sesame seeds, Teriyaki sauce

1.97¤ 2.19 € 2.69¤ 2.99 €1.79¤ 1.99 €1.61¤ 1.79 €1 vnt. 1 vnt. 1 vnt.1 vnt.

NIGIRI SUŠIAI
 SUSHI NIGIRI

105. SPICY SAKE*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, lašišų fi lė, 
agurkai, aštrus sušių padažas

Rice, seaweed “Nori”, salmon fi llet, cucumbers, 
spicy sushi sauce

106. SPICY MAGURO* 107. SPICY EBI*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, tunų 
fi lė, agurkai, aštrus sušių padažas

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, baltakojės 
krevetės, agurkai, aštrus sušių padažas

Rice, seaweed “Nori”, tuna fi llet, cucumbers, 
spicy sushi sauce

Rice, seaweed “Nori”, shrimps, cucumbers 
spicy sushi sauce

GUNKAN SUŠIAI 
SUSHI GUNKAN

SAŠIMI
SASHIMI 

1.79¤ 1.99 €1 vnt. 2.69¤ 2.99 €1 vnt. 1.97¤ 2.19 €1 vnt.

Sušiai patiekiami su „Wasabi“ krienais, marinuotais imbierais ir baltaisiais ridikais.
Sushi served with Wasabi, pickled ginger and white radishes.



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

MAKI SUŠIAI
SUSHI MAKI

6.59 €5.93¤
118. CALIFORNIA*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, baltakojės 
krevetės, agurkai, avokadai, majonezas, žuvų 

stintenių ikrai „Masago Orange“
Rice, seaweed “Nori”, shrimps, cucumbers, 

avocado, mayonnaise, fl ying fi sh roe “Masago 
Orange”

8 vnt.

Rice, seaweed “Nori”, salmon fi llet, baked eel fi llet, 
soft cream cheese, cucumbers

7.99 €7.19¤
 116. PHILADELPHIA*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, lašišų fi lė, keptų 
ungurių fi lė, tepamasis varškės sūris, agurkai

8 vnt.

5.49 €4.94¤
120. EBITEN*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, tigrinės 
krevetės tempuroje, špinatų-majonezo padažas, 

kepintos sezamų sėklos
Rice, seaweed “Nori”, tiger prawns in tempura 

batter, spinach-mayonnaise sauce, toasted sesame 
seeds

8 vnt.

5.49 €4.94¤
114. SAKE KAPPA*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, lašišų fi lė, 
agurkai

Rice, seaweed “Nori”, salmon fi llet, cucumbers

8 vnt.

3.29 €2.96¤
121. TEMPURA CANI*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, krabų skonio 
lazdelės, avokadai, pomidorai, špinatų-majonezo 

padažas, tepamasis varškės sūris, tempuros drožlės
Rice, seaweed “Nori”, crab taste sticks, avocado, 

tomatoes, spinach sauce, soft cream cheese, 
Tempura shavings

8 vnt. 8 vnt. 3.29 €2.96¤

batter, spinach-mayonnaise sauce, toasted sesame 
seedsseeds

123. YASAI*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“,  cukinijos, 
pomidorai, agurkai, paprikos, salotų lapai, 

tepamasis varškės sūris
Rice, seaweed “Nori”, zucchini, tomatoes, 

cucumbers, lettuce, soft cream cheese

5.49 €4.94¤
115. TEKKA KAPPA*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, tunų fi lė, 
agurkai

Rice, seaweed “Nori”, tuna fi llet, cucumbers

8 vnt. 5.49 €4.94¤
117. EBI PHILADELPHIA*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, baltakojės 
krevetės, pomidorai, agurkai, tepamasis varškės 

sūris, žuvų stintenių ikrai „Masago Orange“
Rice, seaweed “Nori”, shrimps, tomatoes, 

cucumbers, soft cream cheese, fl ying fi sh roe 
“Masago Orange”

8 vnt.

2.99 €2.69¤
149. KAPPA AVOCADO*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, majonezas, 
avokadai, agurkai, kepintos sazamo sėklos

Rise, seaweed “Nori”, mayonnaise, avocado, 
cucumber, sesame seeds

8 vnt.

3.99 €3.59¤
119. CALIFORNIA CANI*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, krabų skonio 
lazdelės, agurkai, avokadai, majonezas, žuvų 

stintenių ikrai „Masago Orange“

Rice, seaweed “Nori”, crab taste sticks, cucumbers, 
avocado, mayonnaise, fl ying fi sh roe “Masago 

Orange”

8 vnt.

3.99 €3.59¤

Orange

122. TEMPURA YASAI*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, gruzdinti cukinijų, morkų ir 
paprikų gabalėliai tempuroje; salotų lapai, aštrus sušių padažas, 

kepintos juodosios sezamų sėklos, terijakio padažas

Rice, seaweed “Nori”, wallowed in tempura batter 
and fried: zucchini, carrots and paprika slices; 

lettuce, spicy sushi sauce, toasted black sesame 
seeds, Teriyaki sauce

8 vnt.
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MAKI SUŠIAI
SUSHI MAKI

6.59 €5.93¤

127. EBI KAIGAN*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, keptos  
tigrinės krevetės tempuroje, tepamasis varškės sūris, 
agurkai, žuvų stintenių ikrai „Masago Orange“, žuvų 

drožlės, špinatų-majonezo padažas

Rice, seaweed “Nori”, baked tiger prawns in tempura batter, 
soft cream cheese, cucumbers, fl ying fi sh roe “Masago 

Orange”, fi sh shavings, spinach- mayonnaise sauce

8 vnt.

7.69 €6.92¤

130. UNAGI AVOCADO*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, keptų ungurių fi lė, 
lašišų fi lė, agurkai, avokadai, tepamasis varškės sūris, 

kepintos juodojo sezamo sėklos

Rice, seaweed “Nori”, baked eel fi llet, salmon fi llet, 
cucumbers, avocado, soft cream cheese, fried black 

sesame seeds

8 vnt.

7.99 €7.19¤

128. LAVA*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, lašišų fi lė, 
avokadai, tepamasis varškės sūris, baltieji ridikai, 

padažas „Lava“
Rice, seaweed “Nori”, salmon fi llet, avocado, soft 

cream cheese, white radish and “Lava” sauce

8 vnt.

7.99 €7.19¤

131. YAKI UNAGI*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, keptų ungurių fi lė, 
krabų skonio lazdelės, tempura drožlės, žuvų stintenių ikrai 

„Masago Wasabi“, agurkai, majonezas, kepintos sezamų 
sėklos, terijakio padažas

Rice, seaweed “Nori”, baked eel fi llet, crab taste sticks, 
cucumbers, tempura shavings, fl ying fi sh roe “Masago 

Wasabi”, mayonaise toasted sesame seeds, Teriyaki sauce

8 vnt.

5.49 €4.94¤

125. EBI TERIYAKI*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, keptos tigrinės 
krevetės tempuroje, avokadai, majonezas, česnakų 

laiškai, terijakio padažas, pikantiški trupiniai

8 vnt.

6.59 €5.93¤

129. ASAHI*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, lašišų fi lė, krabų 
skonio lazdelės, avokadai, tepamasis varškės sūris, žuvų 

stintenių ikrai „Masago Orange“, salotos „Wakame“
Rice, seaweed “Nori”, salmon fi llet, crab taste sticks, 
avocado, soft cream cheese, fl ying fi sh roe “Masago 

Orange”, “Wakame” salad

8 vnt.

126. FUJI*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, keptos tigrinės krevetės 
tempuroje, agurkai, majonezas, aštrus sušių padažas, kepintos 

juodosios ir baltosios sezamų sėklos, žuvų stintenių ikrai: 
„Masago Orange“ ir „Masago Wasabi“

Rice, seaweed “Nori”, baked tiger prawns in tempura batter, 
cucumbers, mayonnaise, spicy sushi sauce, roasted black and 

white sesame seeds, fl ying fi sh roe: “Masago Orange”and 
“Masago Wasabi”

6.59 €5.93¤8 vnt.

124. ALASKA*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, lašišų fi lė, salotų 
lapai, tepamasis varškės sūris, žuvų stintenių ikrai 

„Masago Orange“, kepintos sezamų sėklos, agurkai, 
terijakio padažas

Rice, seaweed “Nori”, salmon fi llets, lettuce, soft cream 
cheese, fl ying fi sh roe “Masago Orange”, roasted sesame 

seeds, cucumbers and Teriyaki sauce

6.59 €5.93¤8 vnt.

Sušiai patiekiami su „Wasabi“ krienais, marinuotais imbierais ir baltaisiais ridikais.
Sushi served with Wasabi, pickled ginger and white radishes.

Rice, seaweed “Nori”, baked tiger prawns in tempura, 
avocado, mayonnaise, chives and Teriyaki sauce, spicy 

crumbs



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

8.09¤ 8.99 €

133. PANKO*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, tempura, japoniški 
džiūvėsėliai „Panko“, lašišų fi lė, agurkai, salotų lapai, 

baltieji ridikai, baltakojės krevetės, pomidorai, majonezas, 
terijakio padažas, žuvų stintenių ikrai „Masago Orange“

Rise, seaweed “Nori”, tempura batter and “Panko” bread 
crumbs, salmon fi llet, cucumbers, lettuce, white radishes, 
shrimps, tomatoes, mayonnaise, Teriyaki sauce, fl ying fi sh 

roe “Masago Orange” 

8 vnt.

ŠILTI SUŠIAI
HOT SUSHI

Rice, seaweed “Nori”, tempura batter, salmon fi llet, 
soft cream cheese, fl ying fi sh roe “Masago Orange”, 

cucumber, avocado, Teriyaki sauce

6.29¤ 6.99 €

135. TEMPURA SAKE*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, tempura, lašišų fi lė, 
tepamasis varškės sūris, žuvų stintenių ikrai „Masago 

Orange“, agurkai, avokadai, terijakio padažas

8 vnt.

Rice, seaweed “Nori”, tempura batter, “Panko” bread 
crumbs, salmon fi llet, baked eel fi llet, cucumbers, soft 

cream cheese, Teriyaki sauce

6.99 €6.29¤

136. SAKE UNAGI*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, tempura, japoniški 
džiūvėsėliai „Panko“, keptų ungurių fi lė, lašišų fi lė, 
agurkai, tepamasis varškės sūris, terijakio padažas

8 vnt.

Rice, seaweed “Nori”, tempura batter, salmon 
fi llet, spicy soya sauce, paprika, eggplant in 

tempura, pickled ginger

5.49 €4.94¤

137. TEMPURAYASAI SAKE*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, tempura, lašišų 
fi lė,  paprikos, baklažanai tempuroje, marinuoti 

imbierai, aštrus suši padažas, česnakų laiškai

137. TEMPURAYASAI SAKE*137. TEMPURAYASAI SAKE*

8 vnt.

8 vnt.

5.49 €4.94¤

134. TEMPURA*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, tempura, 
baltakojės krevetės, avokadai, majonezas, žuvų 

stintenių ikrai „Masago Orange“
Rice, seaweed “Nori”, tempura batter,  shrimps, 
avocado, mayonnaise, fl ying fi sh roe ““Masago 

Orange”

8 vnt.

9.99 €8.99¤

152. MAKI SU LAŠIŠA IR 
BALTAKOJĖM KREVETĖM

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, baltakojės 
krevetės, agurkai, „Tobiko“ žuvų skraiduolių 

raudonieji ikrai, aštrus suši padažas, lašišų fi lė, 
tempura, japoniški džiūvesėliai „Panko“

Rice, seaweed “Nori”, shrimps, cucumbers, red 
roe “Tobiko”, spicy sushi sauce, salmon fi llet, 

tempura batter, “Panko” bread crumbs

152. MAKI SU LAŠIŠA IR 152. MAKI SU LAŠIŠA IR 

8 vnt.6.99 €6.29¤

151. TEMPURA MAKI 
SU LAŠIŠA IR „WAKAME“

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, tepamasis varškės 
sūris, lašišų fi lė, „Wakame“ salotos, tempura

Rice, seaweed “Nori”, soft cream cheese, salmon 
fi llet, Wakame salads, tempura batter

8 vnt.

6.99 €6.29¤

150. MAKI SU KRABŲ 
SKONIO LAZDELĖMIS 

IR UNGURIU*

Ryžiai, jūros dumblių lapai „Nori“, agurkai, krabų 
skonio lazdelės, keptų ungurių fi lė, V, tempura, 

japoniški džiūvėsėliai „Panko“, „Tobiko“ žuvų 
skraiduolių raudonieji ikrai

Rice, seaweed “Nori”, crab taste sticks, baked eel 
fi llet, spicy sushi sauce, tempura batter, “Panko” 

bread crumbs, red roe “Tobiko”
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SUŠIŲ RINKINIAI
SUSHI SETS

8 “Fuji” maki rolls, nigiri “Maguro”, nigiri “Sake”, 
nigiri “Ebi”, nigiri “Unagi”

10.79¤ 11.99 €

141. HAKKEN*

8 makių ritinėliai „Fuji“, nigiris „Maguro“, 
nigiris „Sake“, nigiris „Ebi“, nigiris „Unagi“

12 vnt.

8 “Tempura Yasai” maki rolls, 4 “Asahi” 
maki rolls

6.92¤ 7.69 €

142. KAISHI*

8 makių ritinėliai „Tempura Yasai“, 4 makių 
ritinėliai „Asahi“

12 vnt.

6.92¤ 7.69 €

139. NATSU*

8 makių ritinėliai „Sake-kappa“, 4 makių 
ritinėliai „Tekka-kappa“
8 “Sake-kappa” maki rolls, 4 “Tekka-kappa” maki 
rolls

12 vnt.

Sušiai patiekiami su „Wasabi“ krienais, marinuotais imbierais ir baltaisiais ridikais.
Sushi served with Wasabi, pickled ginger and white radishes.

8 makių ritinėliai „Tekka - kappa“, 4 makių 
ritinėliai „Philadelphia“

6.92¤ 7.69 €

138. NANTO*

8 “Tekka - kappa” maki rolls, 4 “Philadelphia” 
maki rolls

12 vnt.



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

8 „Lava“ maki rolls, 8 „Sake-Kappa“ 
maki rolls,  8 „Tempura Yasai Sake“ 
maki rolls

15.29¤ 16.99 €

143. YUIITSU NO SAKE*

8 makių ritinėliai „Lava“, 8 makių 
ritinėliai „Sake-Kappa“, 8 makių 
ritinėliai „Tempura Yasai sake“

24 vnt.

SUŠIŲ RINKINIAI
SUSHI SETS

8 “Ebi Philadelphia” maki rolls, 8 “Alaska” 
maki rolls

10.99  €9.89¤

145. KYOTO*

8 makių ritinėliai „Ebi Philadelphia“, 8 
makių ritinėliai „Alaska“

16 vnt.

8 “Kappa Avocado” maki rolls, 
8 “Tempura Yasai” maki rolls, 
8 “Yasai” maki rolls 

6.92¤ 7.69 €

144. YUIITSU 
NO YASAI*

8 makių ritinėliai „Kappa 
Avokado“, 8 makių ritinėliai 
„Tempura Yasai“, 8 makių 
ritinėliai „Yasai“ 

24 vnt.

5.39¤ 5.99 €

140. SAUSU*

8 makių ritinėliai „California-Cani“, 8 
makių ritinėliai „ Kappa Avokado“
8 “California-Cani” maki rolls, 8 “Kappa 
Avokado” maki rolls

16 vnt.
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SUŠIŲ RINKINIAI
SUSHI SETS

Sušiai patiekiami su „Wasabi“ krienais, marinuotais imbierais ir baltaisiais ridikais.
Sushi served with Wasabi, pickled ginger and white radishes.

24 vnt.

8 “Tempura Yasai” maki rolls, 8 “Tempura Sake” maki rolls, 8 “Ebi Teriyaki” maki rolls

14.39 €12.95¤

146. TOKYO*

8 makių ritinėliai „Tempura Yasai“, 8 makių ritinėliai „Tempura Sake“, 
8 makių ritinėliai „Ebi Teriyaki“

8 “Lava” maki rolls , 8  “Kappa Avokado” maki rolls, 8 “California” maki rolls, 8 “Yaki Unagi” maki rolls, 8 “Sake-kappa” maki rolls

147. YONJUU*

8 makių ritinėliai „Lava“, 8 makių ritinėliai  „Kappa Avokado”, 8 makių ritinėliai „California“, 8 makių ritinėliai „Yaki 
Unagi“, 8 makių ritinėliai „Sake-kappa“

22.19 €19.97¤40 vnt.

8 “California” maki rolls, 8 “Kappa Avokado” maki rolls, 8 “Tempura Cani” maki rolls, 8 “Ebiten” maki rolls, 8 “Tempura Yasai” 
maki rolls, 8 “Tekka-kappa” maki rolls

148. SOYA*

8 makių ritinėliai „California“, 8 makių ritinėliai „Kappa Avokado“, 8 makių ritinėliai „Tempura Cani“, 8 makių 
ritinėliai „Ebiten“, 8 makių ritinėliai „Tempura Yasai“, 8 makių ritinėliai „Tekka-kappa“

22.19 €19.97¤48 vnt.



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

SRIUBOS
SOUPS

JAPANESE “MISO” SOUP* 
“Wakame” lettuce, Shiitake mushrooms, Tofu 
curd, green onion

2.19 €1.97¤

401. JAPONIŠKA 
SRIUBA „MISO“*

„Wakame“ salotos, Šitake grybai, tofu 
varškė, svogūnų laiškai

MUSHROOM SOUP WITH 
“WONTON” DUMPLINGS* 
Shiitake mushrooms, “Mu-Eer” mushrooms, 
eggs, fried “Wonton” dumplings with chicken, 
sesame oil, green onions

3.29 €2.96¤

404. GRYBŲ SRIUBA 
SU KOLDŪNAIS 
„WONTON“*

Šitake grybai, grybai „Mu-Eer“, kiaušiniai, 
kepti koldūnai „Wonton“ su vištiena, 
sezamų aliejus, svogūnų laiškai

“KIMCHI” SOUP WITH PORK*
Pork, Chinese cabbage “Kimchi”, black “Mu-Err” 
mushrooms, champignons, carrots, green onions, 
Tofu curd

2.19 €1.97¤

402. SRIUBA „KIMCHI“ 
SU KIAULIENA*

Kiaulienos išpjovos gabaliukai, Pekino 
kopūstai „Kimchi“, juodieji grybai „Mu-Err“, 
pievagrybiai, morkos, svogūnų laiškai, tofu 
varškė

“GYUNIKU” SOUP WITH BEEF* 
Matured beef tenderloin, paprika, zucchini, 
eggplants, mushrooms, black mushrooms 
“Mu-Err”, noodles, eggs, sesame oil, green 
onions

4.39 €3.95¤

403. SRIUBA 
„GYUNIKU“ SU 
JAUTIENA* 

Jautienos nugarinės gabaliukai, paprikos, 
cukinijos, pievagrybiai, baklažanai, juodieji 
grybai „Mu-Err“, kvietiniai makaronai, 
kiaušiniai, sezamų aliejus, svogūnų laiškai



Nauja
New

Aštru
Spicy

UŽKANDŽIAI
STARTERS

EGGPLANT WITH CRUST*
Roasted eggplant with crust, paprika, carrots, 
black mushrooms, Beijing sauce

4.39 €3.95¤

305. BAKLAŽANAI SU 
PLUTELE* 

Apkepti baklažanai su plutele, paprikos, 
morkos, juodieji grybai „Mu-Err“,  Pekino 
padažas

STARTERS SET* 
Crispy chicken gizzards, sqiud “Zi Ran”, green 
beans chips, spicy sauce

5.99 €5.39¤

308. UŽKANDŽIŲ 
RINKINYS*

Traškūs vištų skrandukai, kalmarai „Zi Ran“, 
šparaginių pupelių traškučiai, aštrus padažas

SPRING ROLLS WITH 
VEGETABLES OR CHICKEN*
Spring rolls with chosen fi lling: vegetables or 
chicken; sweet chili sauce, lettuce, mint

3.99 €

4.39 €

3.59

3.95
¤

¤

303. RITINĖLIAI „SPRING 
ROLLS“ SU DARŽOVĖMIS 
ARBA VIŠTIENA*

Ritinėliai „Spring Rolls“ su pasirinktu įdaru: 
daržovėmis arba vištiena; saldus aitriųjų 
paprikų padažas, salotų lapai, mėtos

SU DARŽOVĖMIS/
WITH VEGETABLES

SU VIŠTIENA/
WITH CHICKEN



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

UŽKANDŽIAI
STARTERS

FRIED GREEN BEANS*
Fried green beans, with spicy sauce

3.29 €2.96¤

310. GRUZDINTOS 
ŠPARAGINĖS PUPELĖS*

Keptos šparaginės pupelės su aštriu padažu

FRIED SQUIDS* 
Fried squids in tempura batter, sweet chili sauce

5.49 €4.94¤

311. GRUZDINTI 
KALMARAI*

Kepti kalmarai tempuroje, saldus aitriųjų 
paprikų padažas

CRISPY CHICKEN GIZZARDS* 
Chicken gizzards with spicy sauce

3.29 €2.96¤

307. TRAŠKŪS VIŠTŲ 
SKRANDUKAI*

Kepti vištų skrandukai su aštriu padažu



Nauja
New

Aštru
Spicy

SALOTOS
SALAD

4.39 €3.95¤

202. SALOTOS 
„WAKAME“*

Salotos „Wakame“, žemės riešutų ir sezamų 
sėklų padažas „Goma“, citrinos, kepintos 
juodosios ir baltosios sezamo sėklos

“Wakame” lettuce, peanuts and sesam seed
“Goma” sauce, lemons, toasted white and black
sesame seeds

“WAKAME” SALAD*

5.49 €4.94¤

204. SALOTOS 
„KINIJOS SIENA“ * 

Keptos vištienos fi lė gabaliukai, krevetės, 
morkos, agurkai, sojų makaronai, kepintos 
sezamų sėklos, saldžiarūgštis padažas, aliejus 
su aitriosiomis paprikomis

Fried chicken fi llet, shrimps, carrots, cucumbers, 
soy noodles toasted sesame seeds, sweet-sour 
sauce, chilli oil

“CHINESE WALL” SALAD*

4.39 €3.95¤

203. JŪRŲ KOPŪSTŲ 
SALOTOS SU SOJŲ 
MAKARONAIS* 

Špinatai, sojų makaronai, jūrų kopūstai, sojų 
pupelės, aitriosios paprikos, salotos „Wakame“, 
agurkai, saldžiarūgštis padažas, kalendros

Spinach, soy noodles marine cabbage, soybeans, 
red chili peppers, “Wakame” salad, cucumbers, 
sweet-sour sauce, coriander

MARINE CABBAGE WITH SOY 
NOODLES*

205. SALOTOS 
SU TIGRINĖMIS 
KREVETĖMIS* 

Keptos tigrinės krevetės, salotų lapai, 
gražgarstės, apelsinai, agurkai, vyšniniai po-
midorai, raudonieji svogūnai, padažas „Lava“, 
raudonųjų svogūnų pagardas, kepintos 
juodosios ir baltosios sezamo sėklos
SALAD WITH TIGER PRAWNS*
Grilled tiger prawns, lettuce, rucola, oranges, 
cucumbers, cherry tomatoes, red onions, “Lava” 
sauce, red onion seasoning, toasted black and 
white sesame seeds

6.99 €6.29¤



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

SALOTOS
 SALAD

207. SALOTOS SU 
TRAŠKIA VIŠTIENA* 

Kepta vištos kulšelė „Panko“, salotų lapai, 
gražgarstės, špinatų lapai, agurkai, vyšniniai 
pomidorai, apelsinų padažas, kepintos 
juodosios ir baltosios sezamo sėklos
SALAD WITH CRISPY CHICKEN* 
Fried chicken “Panko”, lettuce, rucola, spinach 
leaves, cucumbers, cherry tomatoes, oranges 
sauce, toasted black and white sesame seed

5.49 €4.94¤

208. KINIŠKOS 
SALOTOS*

Keptos kiaulienos išpjovos gabaliukai, 
marinuoti sojų padaže, agurkai, morkos, 
sezamų aliejus, aliejus su aitriosiomis 
paprikomis, aliejaus-česnakų padažas
CHINESE SALAD 
Roasted pork pickled in soy sauce, cucumbers, 
carrots, sesame oil, chilli oil, garlic sauce

5.49 €4.94¤

206. SALOTOS SU 
LAŠIŠOS FILE* 

Kepta lašišų fi lė su juodojo sezamo sėklų 
plutele, salotų lapai, gražgarstės, apelsinai, 
raudonieji svogūnai, agurkai, vyšniniai 
pomidorai, padažas „Jasai“, terijakio 
padažas, raudonųjų svogūnų pagardas
SALAD WITH SALMON*
Grilled salmon fi llets in black sesame seeds, 
lettuce, rucola, oranges, red onions, cucumbers, 
cherry tomatoes, “Jasai” sauce, Teriyaki sauce, 
raudonųjų svogūnų pagardas

6.99 €6.29¤

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 

209. ŠPINATŲ IR 
CUKINIJŲ SALOTOS SU 
TUNO FILE*

Kepta tunų fi lė, cukinijos, špinatai, vyšniniai 
pomidorai, „Wakame” salotos, raudonųjų 
svogūnų pagardas, „Yasai“ padažas
SPINACH AND ZUCCHINI 
SALADS WITH TUNA
Baked tuna fi llet, zucchini, spinach, cherry 
tomatoes, “Wakame” salad, red onion seasoning, 
“Yasai” sauce

6.99 €6.29¤



Nauja
New

Aštru
Spicy

RAMENAI
RAMEN

RAMEN WITH CHICKEN AND 
TIGER PRAWNS*
Chicken fi llet, tiger prawns, marinated egg, 
coconut milk, carrots, paprika, black “Mu-Err” 
mushrooms, egg noodles, coriander

6.99 €6.29¤

501. RAMENAS 
SU VIŠTIENA 
IR TIGRINĖMIS 
KREVETĖMIS*

Vištienos fi lė gabaliukai, tigrinės krevetės, 
kokosų pienas, morkos, paprikos, juodieji 
grybai „Mu-Err“, kiaušininiai makaronai, 
kalendra

RAMEN WITH CHICKEN* 
Chicken fi llet, marinated egg, black “Mu-Err” 
mushrooms, zucchini, egg noodles, Tofu curd, 
green onions

5.49 €4.94¤

502. RAMENAS SU 
VIŠTIENA*

Gruzdinti vištienos fi lė gabaliukai 
tempuroje su terijakio padažu, juodieji 
grybai „Mu-Err“, cukinijos, marinuoti 
kiaušiniai, kiaušininiai makaronai, tofu 
varškė, svogūnų laiškai

RAMEN WITH BEEF AND 
MUSHROOMS* 
Beef tenderloin marinated in soy sauce, soybean 
sprouts, egg noodles, lime juice, baked Shiitake 
mushrooms, marinated egg, mushrooms, garlic, 
Teriyaki sauce, sesame oil, green onion

6.99 €6.29¤

503. RAMENAS SU 
JAUTIENA IR GRYBAIS*

Jautienos nugarinės gabaliukai, marinuoti 
sojų padaže, sojų daigai, kiaušininiai 
makaronai, žaliųjų citrinų sultys, kepti šitake 
grybai, pievagrybiai, marinuoti kiaušiniai, 
sezamų aliejus, česnakai, terijakio padažas, 
svogūnų laiškai



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

KARIAI
CURRY

YELLOW CURRY WITH CHICKEN*
Yellow curry with chicken fi llet pieces, coconut 
milk, zucchini, cherry tomatoes, asparagus 
shoots and garlic.
Served with cooked rice.

6.99 €6.29¤

602. GELTONASIS 
KARIS SU VIŠTIENA*

Geltonasis karis, vištienos fi lė gabaliukai, 
kokosų pienas, keptos cukinijos, vyšniniai 
pomidorai, smidrų ūgliai, česnakų laiškai. 
Patiekiamas su virtais ryžiais.

GREEN CHICKEN CURRY *
Green curry, chicken fi llet, zucchini, 
champignons, broccoli, cherry tomatoes, 
soya beans, lemon juice, garlic.
Served with cooked rice.

5.99 €5.39¤

603. ŽALIASIS KARIS 
SU VIŠTIENA*

Žaliasis karis, vištienos fi lė, keptos 
cukinijos, pievagrybiai, brokoliai, vyšniniai 
pomidorai, sojų pupelės, citrinų sultys,  
česnakų laiškai.
Patiekiamas su virtais ryžiais.

RED CURRY WITH TIGER 
PRAWNS*
Red curry with tiger prawns, coconut milk, 
zucchini, cherry tomatoes, broccoli, coriander.
Served with cooked rice.

7.99 €7.19¤

601. RAUDONASIS 
KARIS SU TIGRINĖMIS 
KREVETĖMIS*

Raudonasis karis, tigrinės krevetės, 
kokosų pienas, keptos cukinijos, vyšniniai 
pomidorai, brokoliai, kalendros.
Patiekiamas su virtais ryžiais.



Nauja
New

Aštru
Spicy

1 asm.
Small

1-2 asm.
Large

2-3 asm.
FamilyREKOMENDUOJAME

KARŠTI PATIEKALAI
VIŠTIENA

HOT DISHES
CHIKEN

4.99 € 6.99 € 8.99 €

4.49¤ 6.29¤ 8.09¤

701. VIŠTIENA 
„VYŠNAITĖS“*

Kepti vištienos fi lė gabaliukai, žirneliai, 
saldžiarūgštis padažas
“CHERRY” CHICKEN* 
Baked chicken fi llet, peas, sweet-sour sauce

4.99 € 6.99 € 8.99 €

4.49¤ 6.29¤ 8.09¤

702. PEKINO VIŠTIENA*

Marinuoti ir kepti vištienos fi lė gabaliukai su 
Pekino padažu
BEIJING CHICKEN*
Marinated and grilled chicken with Beijing sauce

4.99 € 6.99 € 8.99 €

4.49¤ 6.29¤ 8.09¤

703. VIŠTIENA „GUA 
BAO“*

Kepti vištienos fi lė gabaliukai, Šanchajaus 
padažas, porai, sezamų aliejus
CHICKEN “GUA BAO”*
Baked chicken fi llet, Shanghai sauce, leeks, 
sesame oil

4.99 € 6.99 € 8.99 €

4.49¤ 6.29¤ 8.09¤

704. VIŠTIENA „GONG 
BAO“* 

Marinuoti ir kepti vištienos fi lė gabaliukai, 
morkos, paprikos, kepti žemės riešutai, sojos 
padažas, aitriųjų paprikų prieskoniai, sezamų 
aliejus, porai, česnakai
CHICKEN “GONG BAO”*
Marinated and grilled chicken fi llet, carrots, 
paprika, fried peanuts, soy sauce, chilli spices, 
sesame oil, leeks, garlic



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

KARŠTI PATIEKALAI
VIŠTIENA

HOT DISHES
CHIKEN

9.99 €

8.99¤
5.99 € 7.99 €

5.39¤ 7.19¤

705. TRAŠKI VIŠTIENA 
SU DARŽOVĖMIS IR 
ŠITAKE GRYBAIS*

Kepti vištienos fi lė gabaliukai, grybai Šitake, 
paprikos, česnakai, porai, sezamų aliejus, 
Pekino padažas, terijakio padažas
CRISPY CHICKEN WITH 
VEGETABLES AND SHIITAKE 
MUSHROOMS*
Baked chicken fi llet, Shiitake mushrooms, 
paprika, garlic, leeks, sesame oil, Teriyaki sauce, 
Beijing sauce

8.99¤

5.99 € 7.99 € 9.99 €

5.39¤ 7.19¤ 8.99¤

718. VIŠTIENA 
SALDŽIARŪGŠČIAME 
PADAŽE*

Vištienos fi lė, porai, pievagrybiai, paprikos, 
Pekino padažas, „Teriyaki“ padažas

CHICKEN IN  SWEAT-SOUR 
SAUCE*
Chicken fi llet, leeks, champignons, paprika, 
Beijing sauce, “Teriyaki” sauce

10.99 €

9.89¤
6.99 € 8.99 €

6.29¤ 8.09¤

719. VIŠTIENA THAI*

Kepta vištienos fi lė, porai, brokoliai, 
paprikos, šparagai, saldus aitriųjų paprikų 
padažas, kokosinis padažas
THAI CHICKEN*
Baked chicken fi llet, leeks, broccoli, paprika, 
asparagus, sweet chili sauce, coconut sauce

9.89¤



Nauja
New

Aštru
Spicy

1 asm.
Small

1-2 asm.
Large

2-3 asm.
FamilyREKOMENDUOJAME

KARŠTI PATIEKALAI
KIAULIENA

HOT DISHES
PORK

5.99 € 7.99 € 9.99 €

5.39¤ 7.19¤ 8.99¤

706. TRAŠKIOS 
KIAULIENOS JUOSTELĖS*

Kepti kiaulienos išpjovos gabaliukai, 
paprikos, morkos, juodieji grybai „Mu-Err“, 
Pekino padažas, sezamų aliejus
CRISPY PORK STRIPS*
Baked pork fi llet, paprika, carrots, black “Mu-Err” 
mushrooms, Beijing sauce, sesame oil

6.99 € 8.99 € 10.99 €

6.29¤ 8.09¤ 9.89¤

708. KIAULIENA SU 
BAKLAŽANAIS*

Kepti kiaulienos išpjovos gabaliukai, kepti 
baklažanai, morkos, česnakai, svogūnai, 
porai, Pekino padažas, sezamų aliejus

PORK WITH EGGPLANT*
Fried pork fi llet, eggplant, carrots, garlic, onions, 
leeks, Beijing sauce, sesame oil

5.99  € 7.99 € 9.99 €

5.39¤ 7.19¤ 8.99¤

709. KIAULIENA SU 
DARŽOVĖMIS*

Kepti kiaulienos išpjovos gabaliukai, 
morkos, porai, česnakai, sezamų aliejus, 
saldžiarūgštis padažas, aliejus su aitriosiomis 
paprikomis, aitriųjų paprikų prieskoniai

PORK WITH VEGETABLES*
Baked pork fi llet, carrots, leeks, garlic, sesame 
oil, sweet-sour sauce, chilli oil, chilli spices

6.99 € 8.99 € 10.99 €

6.29¤ 8.09¤ 9.89¤

720. KIAULIENA SU 
DARŽOVĖMIS IR 
ANAKARDŽIAIS*

Kepti kiaulienos išpjovos gabalėliai, porai, 
morkos, keptos cukinijos, anakardžių 
riešutai, Pekino padažas
PORK MEAT WITH VEGETABLES 
AND CASHEW NUTS*
Baked pork fi llet, leeks, carrots, zucchini, cashew 
nuts, Beijing sauce.



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

KARŠTI PATIEKALAI
ŽUVIS IR JŪRŲ 

GĖRYBĖS
HOT DISHES

FISH AND SEAFOOD

9.99 €

8.99¤
5.99 € 7.99 €

5.39¤ 7.19¤

714. MENKIŲ 
„VYŠNAITĖS“*

Kepti menkių fi lė gabaliukai, paprikos, 
žirneliai, saldžiarūgštis padažas, sezamų 
aliejus
“CHERRY” COD*
Baked cod fi llet, paprika, peas, sweet-sour sauce, 
sesame oil

8.99¤

5.99 € 7.99 € 9.99 €

5.39¤ 7.19¤ 8.99¤

715. MENKIŲ FILĖ 
„GONG BAO“*

Kepti menkių fi lė gabaliukai, kepinti žemės 
riešutai, salierų stiebai, aitriosios paprikos, 
aitriųjų paprikų prieskoniai, sojų padažas, 
sezamų aliejus, porai, česnakai
“GONG BAO” COD FILLET*
Baked cod fi llet, roasted peanuts, celery stalks, 
chili peppers, chilli spices, soy sauce, sesame oil, 
leeks, garlic

6.99 € 10.99 € 15.99 €

6.29¤ 9.89¤ 14.39¤

716. JŪRŲ GĖRYBĖS SU 
DARŽOVĖMIS*

Keptos jūrų gėrybės, paprikos, salierai, 
aitriosios paprikos, česnakai, terijakio 
padažas, porai, kepintos sezamų sėklos, 
sezamų aliejus
SEAFOOD WITH VEGETABLES*
Baked seafood, paprika, celery, chilli peppers, 
garlic, Teriyaki sauce, leeks, toasted sesame 
seeds, sesame oil

722. TUNO FILĖ KEPSNYS*

Kepta tunų fi lė, vyšniniai pomidorai, 
raudonieji svogūnai, šparagai, raudonųjų 
svogūnų pagardas
TUNA STEAK*
Baked tuna fi llet, cherry tomatoes, red onions, 
asparagus, red onion seasoning

11.99 €10.79¤



Nauja
New

Aštru
Spicy

1 asm.
Small

1-2 asm.
Large

2-3 asm.
FamilyREKOMENDUOJAME

KARŠTI PATIEKALAI
JAUTIENA

HOT DISHES
BEEF

6.99 € 10.99 € 15.99 €

6.29¤ 9.89¤ 14.39¤

712. JAUTIENOS 
JUOSTELĖS SU 
ŠITAKE GRYBAIS*

Marinuoti, kepti jautienos nugarinės 
gabaliukai, morkos, grybai Šitake, porai, 
česnakai, Pekino padažas, sezamų aliejus
BEEF STRIPS WITH SHIITAKE 
MUSHROOMS*
Baked beef tenderloin, carrots, Shiitake 
mushrooms, leeks, garlic, Beijing sauce, sesame oil

6.99 € 10.99 € 15.99 €

6.29¤ 9.89¤ 14.39¤

713. JAUTIENA SU 
ŠPARAGINĖMIS 
PUPELĖMIS*

Kepti jautienos nugarinės gabaliukai, šparaginės 
pupelės, grybai Šitake, porai, aitriosios paprikos, 
austrių irsojų padažas, sezamų aliejus, aitriųjų 
paprikų prieskoniai, česnakai
BEEF WITH BEAN SPROUTS*
Baked beef tenderloin, bean sprouts, Shiitake 
mushrooms, leeks, chili peppers, oyster-soy 
sauce, sesame oil, chilli spices, garlic

7.99 € 11.99 € 16.99 €

7.19¤ 10.79¤ 15.29¤

711. JAUTIENOS 
KEPSNELIAI SU VĖŽIŲ 
UODEGĖLĖMIS*

Marinuoti, kepti jautienos nugarinės gabaliukai, 
vėžių uodegėlės, austrių ir sojų padažas, sojų 
padažas, sezamų aliejus, kepintos sezamų sėklos, 
porai, česnakai
BEEF STEAK WITH CRAYFISH TAILS* 
Baked beef tenderloin, crayfi sh tails, oyster-soy sauce, 
soy sauce, sesame oil, toasted sesame seeds, leeks, garlic

6.99 € 10.99 € 15.99 €

6.29¤ 9.89¤ 14.39¤

721. TRAŠKI JAUTIENA 
SU DARŽOVĖMIS*

Kepta jautienos nugarinė, porai, morkos, 
paprikos, Šitake grybai, Pekino padažas, 
„Teriyaki“ padažas
CRISPY BEEF WITH VEGETABLES*
Fried beef, leeks, carrots, paprika, Shiitake 
mushrooms, Beijing sauce, “Teriyaki” sauce

6.99 € 10.99 € 15.99 €

6.29¤ 9.89¤ 14.39¤

710. TRAŠKIOS 
JAUTIENOS JUOSTELĖS*

Kepti jautienos nugarinės gabaliukai, paprikos, 
sojų daigai, porai, morkos, juodieji grybai „Mu-
Err“, Pekino padažas, sezamų aliejus, česnakai

CRISPY BEEF STRIPS*
Baked beef tenderloin, paprika, soy sprouts, 
leeks, carrots, black mushrooms “Mu-Err” 
mushrooms, Beijing sauce, sesame oil, garlic



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

“BENTO” RINKINIAI 
“BENTO” SETS

“BENTO” RINKINIAI 
“BENTO” SETS

BENTO WITH CRISPY CHICKEN* 
Japanese “Miso” soup, 8 “California” maki rolls, 
fried chicken “Panko”, salad, carrots, cherry 
tomatoes, “Jasai” sauce, Teriyaki sauce, boiled 
rice with toasted black and white sesame seeds

11.99 €10.79¤

801. BENTAS SU 
TRAŠKIA VIŠTIENOS 
KULŠELE*

Japoniška sriuba „Miso“, 8 makių ritinėliai 
„California“, kepta vištienos kulšelė „Pan-
ko“, salotos, morkos, vyšniniai pomidorai, 
padažas „Jasai“, terijakio padažas, virti ryžiai 
su kepintomis juodojo ir baltojo sezamo 
sėklomis

BENTO WITH CRISPY ROAST PORK*
Japanese “Miso” soup, 8 “California” maki rolls, 
roasted pork “Panko”, “Tonkatsu” sauce, lettuce, 
carrots, cherry tomatoes, “Jasai” sauce, boiled rice 
with toasted black and white sesame seeds

11.99 €10.79¤

803. BENTAS SU 
TRAŠKIAIS KIAULIENOS 
KEPSNELIAIS*

Japoniška sriuba „Miso“, 8 makių ritinėliai 
„California“, keptos kiaulienos išpjovos keps-
neliai „Panko“, padažas „Tonkatsu“, salotų 
lapai, morkos, vyšniniai pomidorai, „Jasai“ 
padažas, virti ryžiai su kepintomis juodojo ir 
baltojo sezamo sėklomis

BENTO WITH TIGER SHRIMP 
SKEWERS*
Japanese “Miso” soup, 8 “California” maki 
rolls, fried tiger prawns, lettuce, carrots, cherry 
tomatoes, “Jasai” sauce, Teriyaki sauce, boiled 
rice with toasted black and white sesame seeds

11.99 €10.79¤

804. BENTAS SU 
TIGRINIŲ KREVEČIŲ 
IEŠMELIAIS*

Japoniška sriuba „Miso“, 8 makių 
ritinėliai „California“, keptos tigrinės 
krevetės, salotų lapai, morkos, vyšniniai 
pomidorai, „Jasai“ padažas, terijakio 
padažas, virti ryžiai su kepintomis juodo-
jo ir baltojo sezamo sėklomis

BENTO WITH “CHERRY” 
CHICKEN* 
Japanese “Miso” soup, 8 “Alaska” maki rolls, 
“Cherry” chicken, “Wakame” salad, boiled rice 
with toasted black and white sesame seeds

11.99 €10.79¤

802. BENTAS SU VIŠTIENA 
„VYŠNAITĖS“* 

Japoniška sriuba „Miso“, 8 makių ritinėliai 
„Alaska“, vištiena „Vyšnaitės“, salotos 
„Wakame“, virti ryžiai su kepintomis 
juodojo ir baltojo sezamo sėklomis



Nauja
New

Aštru
Spicy

RINKINIAI
SETS

17.99¤ 19.99 €

807. RINKINYS „ŠEFO LĖKŠTĖ“*

8 makių ritinėliai „California“, ritinėliai „Spring Rolls“ su daržovėmis,“ Kiauliena su baklažanais“, „Traškios 
jautienos juostelės“, šparaginių pupelių traškučiai

“CHEF’S PLATE” SET*
8 “California” maki rolls, Spring rolls with vegetables, “Pork with eggplant”, 

“Crispy beef strips”, green beans chips

10.79¤ 11.99 €

806. RINKINYS „RYTŲ AZIJA“* 

Vištiena „Gua Bao“, „Traškios jautienos juostelės“, ”Kiniškos salotos“, salotų lapai, morkos, vyšniniai 
pomidorai, „Jasai“ padažas, virti ryžiai su kepintomis juodojo ir baltojo sezamo sėklomis

“EAST ASIA” SET*
Chicken “Gua Bao”, “Crispy beef strips”, “Chinese salad”, lettuce, carrots, cherry tomatoes, “Jasai” 

sauce, boiled rice with toasted black and white sesame seeds



Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

WOK PATIEKALAI
RYŽIAI

WOK DISHES
RICE

901. KEPTI 
JAPONIŠKI RYŽIAI 
SU DARŽOVĖMIS IR 
KIAUŠINIAIS*

Virti ryžiai, cukinijos, paprika, pievagrybiai, 
baklažanai, kiaušiniai, sezamų aliejus, 
kepintos sezamų sėklos, kalendra 
FRIED JAPANESE RICE WITH 
VEGETABLES AND EGGS* 
Cooked rice, zucchini, paprika, mushrooms, 
eggplants, eggs, sesame oil, toasted sesame 
seeds, coriander

3.29 €2.96¤

902. KEPTI JAPONIŠKI 
RYŽIAI SU VIŠTIENA IR 
DARŽOVĖMIS*

Virti ryžiai, marinuotos vištienos fi lė 
gabaliukai, cukinijos, paprika, pievagrybiai, 
baklažanai, terijakio padažas, sezamų aliejus, 
kepintos sezamų sėklos
FRIED JAPANESE RICE WITH 
CHICKEN AND VEGETABLES* 
Cooked rice, marinated chicken fi llet, zucchini, 
paprika, mushrooms, eggplants, Teriyaki sauce, 
sesame oil, toasted sesame seeds

4.99 €4.49¤

909. KEPTI JAPONIŠKI 
RYŽIAI SU JŪROS 
GĖRYBĖMIS*

Virti ryžiai, keptos tešloje jūros gėrybės, 
cukinija, paprika, pievagrybiai, baklažanai, 
terijakio padažas, kepintos sezamų sėklos, 
sezamo aliejus, svogūnų laiškai

BAKED JAPANESE RICE WITH 
SEA FOOD* 
Cooked rice, fried sea food mix, zucchini, 
paprika, champignons, eggplants, “Teriyaki” 
sauce, sesame seeds, sesame oil, green onion

6.59 €5.93¤
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906. RYŽIŲ LAKŠTINIAI 
SU VIŠTIENA GELTONOJO 
KARIO PADAŽE*

Marinuoti ir kepti vištienos fi lė gabaliukai, 
šparaginės pupelės, morkos, ryžių 
makaronai, geltonasis karis, sojų pupelių 
daigai, sezamų aliejus, kalendros
RICE NOODLES WITH CHICKEN IN 
YELLOW CURRY SAUCE*
Marinated and grilled chicken, bean sprouts, 
carrots, rice noodles, yellow curry, soy bean 
sprouts, sesame oil, coriander

5.49 €4.94¤

907. RYŽIŲ LAKŠTINIAI SU 
KIAULIENA*

Kiaulienos išpjovos gabaliukai, juodieji 
grybai „Mu-Err“ ir Šitake grybai, paprikos, 
morkos, ryžių makaronai, česnakai, porai, 
austrių ir sojų padažas, sezamų aliejus, 
kalendros
RICE NOODLES WITH PORK*
Pork fi llet, black “Mu-Err” and Shiitake 
mushrooms, paprika, carrots, rice noodles, garlic, 
leeks, oyster-soy sauce, sesame oil, coriander

6.59 €5.93¤

905. RYŽIŲ LAKŠTINIAI SU 
VIŠTIENA IR TIGRINĖMIS 
KREVETĖMIS* 

Marinuoti ir kepti vištienos fi lė gabaliukai , 
tigrinės krevetės, juodieji grybai „Mu-Err“, 
ryžių makaronai, špinatai, porai, česnakai, 
morkos, sezamų aliejus, saldus aitriųjų 
paprikų padažas, austrių ir sojų padažas, 
kepintos juodojo ir baltojo sezamo sėklos
RICE NOODLES WITH CHICKEN 
AND TIGER PRAWNS*
Marinated and baked chicken, tiger prawns, black 
“Mu-Err” mushrooms, rice noodles, spinach, 
leeks, garlic, carrots, sesame oil, sweet chilli 
sauce, oyster-soy sauce, toasted black and white 
sesame seeds

7.99 €7.19¤

WOK PATIEKALAI
MAKARONAI
WOK DISHES

NOODLES 



*Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio personalo.
Please ask waiter for information about any allergens, other substances that may cause 
intolerance and GMO’s that food may contain.

Kaina pateikus DRAUGŲ arba
MYLIMIAUSIĄ lojalumo kortelę

903. VIRTI 
RYŽIAI*

BOILED RICE*

1.09 €0.98¤

904. KEPTI RYŽIAI SU 
KIAUŠINIAIS IR PORAIS*

FRIED RICE WITH EGGS AND 
LEEKS*

1.34¤ 1.49 €1.09 € 0.98¤

309. POLIARINĖ 
DUONELĖ* 

POLAR BREAD*

GARNYRAI
SIDES

908. RYŽIŲ LAKŠTINIAI 
SU JAUTIENA IR VĖŽIŲ 
UODEGĖLĖMIS*

Jautienos nugarinės gabaliukai, vėžių 
uodegėlės, ryžių makaronai, česnakai, 
porai, kiaušiniai, austrių ir sojų padažas, sojų 
pupelių daigai, sezamų aliejus, sojų padažas, 
špinatai
RICE NOODLES WITH BEEF AND 
CRAYFISH TAILS* 
Beef tenderloin, crayfi sh tails, rice noodles, 
garlic, leeks, eggs, oyster-soy sauce, soy bean 
sprouts, sesame oil, soy sauce, spinach

7.99 €7.19¤

WOK PATIEKALAI
MAKARONAI
WOK DISHES

NOODLES 
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Restoranai:
Žirmūnų g. 68a, Vilnius
Vienuolio g. 4, Vilnius
Ozo g. 25 (PC „Akropolis“), Vilnius
Ukmergės g. 369 (PC „Big“), Vilnius
Taikos pr. 61 (PC „Akropolis“), Klaipėda
Tilžės g. 109 (PC „Saulės miestas“), Šiauliai

Nuomonių linija:
8 800 23 355 (nemokamas)
8 686 23 355

www.soya.lt
      restoranas.soya


