PUSRYČIAMS
Omletas su parmezano sūriu ir šviežių daržovių salotomis

4€

Vafliai su karamelės užpilu, vaniliniais ledais ir vaisiais

5,50 €

Vafliai su miško uogų užpilu ir vaniliniais ledais

5,50 €

Vafliai su nutela, vaisiais ir vaniliniais ledais

5,50 €

Purūs blyneliai

3,50 €

UŽKANDŽIAI
Kuskuso ir šviežių daržovių salotos su įvairiomis sėklomis, avokadu ir

6,50 €

vištienos krūtinėle
Burata sūrio ir špinatų salotos su marinuotais obuoliais, slyvų kremu ir grill

7,50 €

jautiena
Šviežių daržovių salotos su morkomis, burokėliais, kriauše, kietuoju sūriu ir

5,50 €

sėklomis
Aštuonkojis, keptas su įvairiomis žolelėmis, patiekiamas su kukurūzų

12 €

kruopų polenta, karštomis daržovėmis ir spanguolių padažu
Jautienos tartaras, patiekiamas su saulėje džiovintais pomidorais,

7€

raudonaisiais svogūnais, kaparėliais, trumais, putpelės kiaušiniu ir čiabata
Triušienos kepenėlių paštetas, patiekiamas bokštelyje su vyšniu čatniu ir

6€

ruginės duonos trupiniais, marinuotais svogūnėliais ir čiabata
Rinkinys prie vyno

9€

(Įvairūs sūriai, marinuotos alyvuogės, parmos kumpis, brusketa su
avinžirnių humusu ir lašiša)
Rinkinys prie alaus (sūrio spurgytės, vytinta jautienos išpjova, vytinta

8€

kiaulienos dešra, naminiai bulvių traškučiai, kepta duona, česnakinis
padažas)
Naminių mėsos užkandžių rinkinys: kiaulienos sprandinė, vištienos

9€

suktinukas su spanguolėmis, rūkyta kiaulienos nugarinė, sezoninių daržovių
asorti ir medaus garstyčių padažas
Kepta duona su sūrio padažu

4,50 €

SRIUBOS
Dienos sriuba (klausti padavėjo)

3€

Kreminė triušienos sriuba su žemės riešutais ir žolelėmis

5€

Kreminė daržovių sriuba su skrebučiais ir žolelėmis

4€

Čili sriuba su mėsos gabalėliais ir avinžirniais

4€

„GRILL“ PATIEKALAI
Vištienos krūtinėlė, patiekiama su šviežių daržovių salotomis ir barbekiu

7€

padažu
Vištienos krūtinėlė, įdaryta špinatais ir mocarela sūriu, patiekiama su šviežių

8€

daržovių salotomis ir barbekiu padažu
Kiaulienos sprandinė, patiekiama su šviežių daržovių salotomis ir barbekiu

7€

padažu


Jaunos bulvytės



Kuskusas



Karštos daržovės

Glazūruoti kiaulienos šonkauliukai, patiekiami su mėlynojo kopūsto

7€

salotomis ir bulvių skiltelėmis
Burgeris su „brioche“ bandele, plėšyta kiauliena, marinuotais agurkais,

6€

gražgarstėmis, patiekiamas su bulvių lazdelėmis
Burgeris su „brioche“ bandele, BBQ vištiena, keptu obuoliu, šviežiomis
daržovėmis ir kopūstų salotomis, patiekiamas su bulvių lazdelėmis

6€

Burgeris su „brioche“ bandele, jautienos maltinuku, rūkyta šonine,

6€

karamelizuotais svogūnais, šviežiomis daržovėmis, patiekiamas su bulvių
lazdelėmis
Burgeris su „brioche“ bandele, jautienos steiku ir špinatais, rūkyta šonine,
mėlynuoju svogūnu, šviežiomis daržovėmis, patiekiamas su bulvių
lazdelėmis

6,50 €

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Kiaulienos išpjova, patiekiama su obuolių ir salierų piurė, karštomis

8€

daržovėmis ir bruknių padažu
Žemoje temperatūroje ruošta kukurūzinio viščiuko krūtinėlė su peteliu,

9€

patiekiama su morkų - moliūgų kremu, kukurūzų kruopų polenta, karštomis
daržovėmis ir juodųjų serbentų padažu
Šamas, patiekiamas su perlinių kruopų rizotu, morkų kremu, karštomis

9€

daržovėmis ir žolelių aliejumi
Menkės filė, patiekiama su perlinių kruopų rizotu, karštomis daržovėmis ir

7€

žolelių aliejumi
Jautienos išpjova, patiekiama su salierų kremu, polenta, karštomis

14 €

daržovėmis ir spanguolių padažu
Antienos kulšelės konfi, patiekiama su bulgur kruopomis, slyvų obuolių

10,50 €

kremu, burokėlių užkepėle ir spanguolių padažu
Daržovių užkepėlė su vištiena ir kario padažu

6€

Daržovių užkepėlė su menke ir žolelių padažu

6€

Makaronai su sūrio padažu, žirnelių ankštimis, daržovėmis ir vištiena

6,50 €

Makaronai su grietinėlės padažu, šonine, pievagrybiais ir žirneliais

6,50€

VEGETARIŠKI PATIEKALAI
Bulgur kruopos su grill daržovėmis ir šviežių daržovių salotomis

6€

Sūrio kepsnys, patiekiamas su bruknių - kriaušių čatniu ir šviežių daržovių

6€

salotomis
Kuskusas su daržovėmis ir batatų skiltelėmis

5,50 €

PATIEKALAI VAIKAMS
Vištienos peteliai su fri bulvytėmis ir šviežių daržovių salotomis

5€

Fri bulvytės su daržovėmis ir padažu

3,50 €

Vafliai su karamelės užpilu, vaniliniais ledais ir vaisiais

5,50 €

Vafliai su miško uogų užpilu ir vaniliniais ledais

5,50 €

Vafliai su nutela, vaisiais ir vaniliniais ledais

5,50 €

DESERTAI
Prancūziškas mangų - pasiflorų desertas patiekiamas, su slyvų kremu ir

4,50 €

šviežiomis uogomis
Tartaletė su vaniliniu kremu, patiekiama su itališka morenga, karamele ir

4,50 €

šviežiomis uogomis
Sūrio pyragas, patiekiamas su keptu obuoliu, uogomis ir karamele

3,50 €

Ledai: karameliniai/pistacijų/ miško uogų/vaniliniai

3,50 €

NEALKOHOLINIAI GĖRIMAI

Naminis mochito limonadas

3€

Naminis mangų limonadas

3€

Naminis kriaušių limonadas

3€

Šaltas pieno kokteilis

3,50 €

(350 ml, karamelinis/braškinis/vanilinis/bananinis)
Vaisių glotnutis (350 ml)

3,50 €

Sultys Cido įvairios (200 ml)

1,50 €

Šviežiai spaustos sultys (250 ml, apelsinų/greipfrutų)
Duonos gira (300 ml)
Pilstoma Tauro gira (300 ml/500 ml) 1,5/2€

3€
1,50 €
1,50/2 €

Coca – Cola (250 ml)

1,50 €

Sprite (250 ml)

1,50 €

Fanta (250 ml)

1,50 €

Gėrimas Schweppes Tonic (250 ml)

1,50 €

Gėrimas Schweppes Russchian (250 ml)

1,50 €

Mineralinis vanduo Borjomi (500 ml, gazuotas)

2,50 €

Mineralinis vanduo Norte (330 ml, gazuotas/negazuotas)

1,50 €

KAVA. ARBATA

Juoda kava

1,50 €

Espreso kava

1,50 €

Espreso macchiato

1,70 €

Kava su pienu

2€

Kapučino kava

2€

Latte kava

2,50 €

Latte macciato (riešutų/karamelės/vanilės skonio)

3€

Šalta karamelinė kava

3€

Plikoma arbata (žalia, juoda, vaisinė)

2€

Šaltalankių arbata

2,50 €

Juodųjų serbentų arbata

2,50 €

Aviečių arbata

2,50 €

Bruknių arbata

2,50 €

