
Meniu



SALOTOS

8

12

13

10

Neringos
su imbierais pagardintais vištų krūtinėlių gabaliukais, virtomis daržovėmis
ir majonezu (3, 4, 10)* 

Burata sūrio
su pomidorais, gražgarstėmis ir pesto padažu (5, 7, 8, 10)* 

  
Sūdytos lašišos
su avokadais, keptomis bulvytėmis ir putpelių kiaušiniais (3, 4, 10)* 

Cezario
su ant grotelių kepta vištiena ir parmezano sūriu (1, 3, 4, 7, 10)* 

*ALERGIJĄ IR NETOLERAVIMĄ SUKELIANTYS PRODUKTAI
(JEI ESATE ALERGIŠKI, PRAŠOME

IŠ ANKSTO INFORMUOTI PERSONALĄ):

UŽKANDŽIAI PRIE GĖRIMŲ

 7

14

Gruzdintos duonos lazdelės su sūrio padažu (1, 3, 7, 10)*

Sūrių ir mėsos rinkinys
trijų rūšių sūriai, mėsos asorti, krekeriai, uogos, mūsų marinuotos alyvuogės,
džemas (1, 7, 8)*

KARŠTIEJI PATIEKALAI

19

18

24

16

21

22

23

18

14

Lašišos kepsnys
su juodaisiais lęšiais, jaunomis morkomis ir medaus-garstyčių padažu (4, 7, 10)*

Sterko kepsnys
su keptomis bulvytėmis, keptomis daržovėmis ir olandišku padažu (3, 4, 6, 7)*

Eršketo �lė
patiekiamas 6-ias valandas virtame eršketo                    , su                  daržovėmis
ir jaunomis bulvytėmis (4, 7)*

Neringos „Kyjivo“ kotletas
pasirinkite garnyrą su šviežiomis daržovėmis arba tradicinį troškintų daržovių (1, 3, 7)*

Anties kulšelė
su keptomis kriaušėmis, karštomis daržovėmis, apkeptomis bulvytėmis
ir juodųjų serbentų padažu (7)*

Neringos befstrogenas (iš jautienos išpjovos)
su gruzdintomis bulvytėmis ir šviežiomis daržovėmis (7)*

Veršienos užkepėlė
su raudono vyno padažu ir šparaginėmis pupelėmis (6, 7, 9)*

Kiaulienos išpjovos kepsnys
su daržovių                    ir džiovintų slyvų-garstyčių padažu (7, 10)*

Saliero šaknies kepsnys
su keptais baklažanais ir anakardžių riešutų kremu (8, 10)*

brunoise

con�t

Shepherd’s pie

ratatouille

consomme

KARŠTIEJI GĖRIMAI

Neringos kava su plakta grietinėle ir šokoladu
 
Juoda kava
Juoda kava su pienu
  
 
Plikoma arbata su medumi

5
2,5
2,5
3,5
3,5
3,5

3

Espresso

Latte
Cappuccino

SRIUBOS

6

8

7

Neringos sultinys su pyragėliu
pasirinkite pyragėlį su vištiena arba su džiovintais grybais (1, 3, 7, 9)* 

Aštri vištienos ir krevečių
su kokosų pienu, špinatais ir imbieru (2, 7, 14, 6)* 

Trinta moliūgų 
su pelėsiniu sūriu ir moliūgų sėklomis (7)* 

SALDIEJI PATIEKALAI

Neringos plakta grietinėlė
su trintomis uogomis (7)*

Lietiniai blyneliai
su uogomis ir plakta grietinėle (1, 3, 7)*

Dienos desertas (teiraukitės padavėjo / -jos)

6

8

9

8

Créme Brûlée

�ambé

(3, 7)*

ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI

16

13

10

8

9

18

11

10

Raudonieji ikrai
su               skrebučiais ir sviestu (1, 4, 7)*

Rūkyto ungurio užkandėlė
su jaunomis bulvytėmis ir putpelių kiaušiniais (3, 4, 10)* 

Krevečių kokteilis
su avokadais, sojų padažu ir citrina (2, 3, 10, 14, 6)* 

Silkių užkandis
su miško grybais ir keptomis bulvytėmis (3, 4, 10)* 

Jaučio liežuvio užkandėlė
su marinuotomis daržovėmis ir krienų padažu (3, 10)* 

 
Jautienos rostbifas
su keptomis marinuotomis paprikomis, jaunomis bulvytėmis ir            padažu (6)* 

Antienos užpiltinė
su marinuotais kelmučiais ir krienų padažu (3, 10)* 

Vegetariškas burokėlių karpačas
su rikotos ir ožkos sūrio kremu, slyvomis ir balzaminiu padažu (6, 7)*  

brioche

gravy

€ €€ KARŠTIEJI UŽKANDŽIAI

16

10

10

Karališkų krevečių
su mangų padažu ir česnakine               duonele (1, 2, 14)*

Keptos vištienos kepenėlės
su bulvių koše, keptais obuoliais ir džiovintomis slyvomis (6, 7, 10)*

Bolivinė balanda su sojos kukuliais
ir keptomis daržovėmis (6)*

�ambé
brioche

GAIVIEJI GĖRIMAI

250 ml
200 ml
330 ml

250 ml / 750 ml
250 ml / 750 ml
330 ml / 750 ml
330 ml / 750 ml

750 ml
200 ml

 3
3
3

3 / 5
3 / 5
2 / 3

6 / 20
34

5

„Coca-Cola“
„Fentimans“ rožių limonadas                                           
„Gubernijos Duonos“ gira
„S. Pellegrino“ gazuotas mineralinis vanduo
„Acqua Panna“ negazuotas mineralinis vanduo
„Vytautas“ gazuotas mineralinis vanduo
„Acala“ kombučia
„Copenhagen Sparkling Tea“ putojanti arbata
Šviežiai spaustos sultys (apelsinų, greipfrutų, obuolių, morkų)

1. Glitimo turintys javai ir jų produktai.
2. Vėžiagyviai ir jų produktai
3. Kiaušiniai ir jų produktai
4. Žuvys ir jų produktai
5. Žemės riešutai ir jų produktai
6. Sojų pupelės ir jų produktai
7. Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę)
8. Riešutai
9. Salierai ir jų produktai
10. Garstyčios ir jų produktai
11. Sezamo sėklos ir jų produktai
12. Sieros dioksidas ir sul�tai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l
13. Lubinai ir jų produktai
14. Moliuskai ir jų produktai


