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ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI   

 

Mato 

vnt. 

Kaina su PVM 

Sūdyta lašiša su cukinijų blyneliais porc. 6,00 Eur 

Sūdyta lašiša su krapais ir sviestu porc. 6,00 Eur 

Sterko piršteliai tempūros tešloje porc. 6,50 Eur 

Silkė su miško grybais porc. 5,50 Eur 

Silkė su saldžiarūgščiu padažu porc. 5,50 Eur 

Keptos daržovės tempūros tešloje porc. 5,00 Eur 

Ploni jautienos griežinėliai (carpaccio) su parmezano drožlėmis porc. 8,90 Eur 

Jautienos rostbifas su raudono vyno padažu porc. 7,90 Eur 

Kepta sprandinė su saulėje džiovintais pomidorais (nuo 8 porcijų) porc. 6,50Eur 

Kepta sprandinė su slyvomis (nuo 8 porcijų) porc. 6,50 Eur 

Vištienos filė įdaryta saulėje džiovintais pomidorais porc. 5,50 Eur 

Vištienos vyniotinis su džiovintais vaisiais (nuo 10 porcijų) porc. 5,50 Eur 

Vištienos paštetas su žaliomis pistacijomis (nuo 12 porcijų) porc. 5,50 Eur 

Įdaryta žuvis (nuo 1 kg) kg 45,00 Eur 

Kiaušinių ir ančiuvių pyragas su filadelfijos sūriu vnt 35,00 Eur 

Vištienos pyragas su sūriu, alyvuogėmis ir saulėje džiovintais pomidorais vnt. 35,00 Eur 

Sluoksniuotos tešlos pyragas su vištiena, brokoliais ir grūdėtomis 

garstyčiomis vnt. 35,00 Eur 

Aštrūs vištienos piršteliai su sezamo sėklomis porc. 5,00 Eur 

Kepti kalmarų žiedai su olioli padažu porc. 6,00 Eur 

Kepti svogūnų žiedai su olioli padažu porc. 3,50 Eur 

Keptos juodos slyvos su šonine  porc. 3,00 Eur 
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Kepta duona su česnakų ir sūrio padažu porc. 4,50 Eur 

Sūrio rinkinys porc. 6,50 Eur 

VIENO KĄSNIO SUMUŠTINIAI (nuo 10 vnt) 

Vaisių vėrinukas (braškė, melionas, vynuogė, šilauogė) vnt 1,75 Eur 

Mini mocarelos iešmelis su gervuoge bei klevų sirupu vnt 1,75 Eur 

Arbūzo kubelis su feta sūriu ir gervuoge vnt 1,75 Eur 

Balto pelėsio sūrio vėrinukas su mango ir figa vnt 1,75 Eur 

Mini kriaušė su pelėsiniu sūriu vnt 1,75 Eur 

Balto pelėsių sūrio vėrinukas su braškėmis vnt 1,75 Eur 

Serano kumpis su melionais ir parmezano drožlėmis vnt 1,75 Eur 

Tigrinių krevečių vėrinukas su ožkos sūriu vnt 1,75 Eur 

Keptos tigrinės krevetės kataifi tešloje su česnakiniu padažu vnt 1,75 Eur 

Aštuonkojis su saulėje džiovintais pomidorais ir virta bulvyte vnt 1,75 Eur 

Sluoksniuotos tešlos kepinukai su špinatais vnt 1,75 Eur 

Skrebutis su serano kumpiu ir alyvuoge vnt 1,75 Eur 

Sumuštinis su sūdytos lašišos suktinuku ir laimu vnt 1,75 Eur 

Sumuštinis su ožkos sūriu ir rožiniais pipirais vnt 1,75 Eur 

Krostini su pomodorais ir kaparėliais vnt 1,75 Eur 

Juodos duonos sumuštiniai su silke ir baravykais vnt 1,75 Eur 

Sumuštiniai su putpelių kiaušiniais ir raudonaisiais ikrais vnt 1,75 Eur 

Sumuštiniai su Dor Blue sūriu ir graikišku riešutu vnt 1,75 Eur 

Jautienos liežuvio suktinukai su kepta duona ir krienų padažu (nuo 20 

vnt.) vnt 1,75 Eur 
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Lavašo suktinukai su sūdyta lašiša vnt 1,75 Eur 

Lavašo suktinukai su salotų lapais ir saulėje džiovintais pomidorais vnt 1,75 Eur 

Daržovių suktinukai spring roll tešloje vnt 1,75 Eur 

Fetos sūrio kubelis su mini pomidoru ir rozmarinu vnt 2,00 Eur 

Abrikosų puselė su antienos paštetu ir juodųjų serbentų džemu vnt 2,00 Eur 

Krostini su pomidorais, mocarelos sūriu ir ančiuviais vnt 2,00 Eur 

Krostini su saliami dešra ir keptomis paprikomis ir parmazano drožlėmis vnt 2,00 Eur 

Sumuštinis su jautiena totoriškai vnt 2,00 Eur 

Baklažano suktinukai su tigrine krevete ir graikiškais riešutais vnt 2,00 Eur 

Smidro suktinukas su sūriu ir parmos kumpiu vnt 2,50 Eur 

Įdarytos figos su serano kumpiu ir sūriu vnt 2,50 Eur 

Karamelizuota krevetė su mango vnt 2,50 Eur 

Agurko riekelė su lašišos užtepėle vnt 2,50 Eur 

Krostini su avokadu ir pomidorais vnt 2,50 Eur 

Krostini su jautienos rostbifu ir baravykų kepurėlėmis vnt 2,50 Eur 

Krostini su mango salotomis ir antienos paštetu vnt 2,50 Eur 

SALOTOS 

Salotos su vištienos filė ir brokoliais porc. 6,50 Eur 

Žalios salotos su jautiena  porc. 10,90 Eur 

Itališka daržovių užkanda „Antipasta“ su mėlynųjų pelėsių sūriu porc. 7,50 Eur 

Graikiškos salotos porc. 6,00 Eur 

Šviežių daržovių asorti  porc. 5,50 Eur 

Salotos su gražgarstėmis, ožkos sūriu ir saulėje džiovintais pomidorais porc. 7,50 Eur 
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Tuno salotos su vynuoginiais pomidorais,  kiaušiniais, alyvuogėmis porc. 6,50 Eur 

Cezario salotos su vištiena ir ančiuvių padažu porc. 8,90 Eur 

Cezario salotos su tigrinėmis krevetėmis porc. 8,90 Eur 

Salotos su sūdyta lašiša ir avokadu porc 10,90 Eur 

Salotos su avokadu, keptu burokėliu bei ožkos sūriu  porc 9,90 Eur 

Daržo salotos porc 6,90 Eur 

Mozarellos užkandis su pomidorais porc 6,00 Eur 

Salotos su jautienos rostbifu ir marinuotomis daržovėmis porc 7,00 Eur 

Lašišos salotos su mango porc 8,50 Eur 

KARŠTI PATIEKALAI (pateikiami garpuodžiuose) 

Kepta kiaulienos išpjova su alyvuogėmis ir svogūnėliais 14,90 Eur 

Kiaulienos išpjovos suktinukai su šonine ir baravykų padažu 14,90 Eur 

Ant grotelių kepta vištienos file su špinatų padažu 14,90 Eur 

Vištienos “saltimboka” su serano kumpiu ir šviežiu šalaviju 14,90 Eur 

Kalakuto kepsneliai su figų ir raudono vyno padažu 14,90 Eur 

Šamo file su balto vyno – sambukos padažu 14,90 Eur 

Lašišos kepsneliai su kaparėlių padažu  16,90 Eur 

Jautienos išpjovos kepsneliai su miško grybais 18,90Eur 

Jautienos išpjovos kepsneliai su raudono vyno padažu 18,90 Eur 

Laukiniais ryžiais įdaryta cukinija su sūrio padažu 11,90 Eur 

Garnyras : keptos bulvių skiltelės, įvarūs ryžiai, garintos daržovės, grill daržovės, kepti 

pomidorai,  perlinių kruopų perliukai, lęšiai, bulgur kruopos, bulvių košės bokšteliai, troškinti – 

rauginti kopūstai 
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PATIEKALAi VAIKAMS  

„Aštunkojis“ su bulvytėmis fri 6,00 Eur 

Vištienos „Ežiukai“ su bulvių kroketais 8,00 Eur 

Lietiniai blynai su varške / bananais plakta grietinėle ir braškių uogiene 7,00 Eur 
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