
 

 

Šaltieji užkandžiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Silkės patiekalai 
  

Silkė saldžiarūgščiame padaže     50/60 g. 1,60 € 

Silkė su marinuotais svogūnais 50/60 g. 1,50 € 

Silkė su obuoliais ir svogūnais 50/60 g. 1,60 € 

Silkė su pomidorais ir porais 50/60 g. 1,65 € 

Silkė su saulėgrąžomis, keptom morkomis, svogūnais 
aliejuje 

50/60 g. 1,70 € 

Silkė su paprika, morkomis, šv. agurku ir  al. aliejumi 50/60 g.  1,75 € 

Silkė su paprika ir juodslyvėmis 50/60 g. 1,80 € 

Silkė su marinuotais pievagrybiais 50/60 g. 1,80 € 

Silkė su graikiniais riešutais 50/60 g. 1,85 € 

Silkė su keptom daržovėmis ir džiovintais pomidorais 50/60 g. 1,85 € 

Silkių rolmopsai 
(įdaryti keptais svogūnais,morkom,paprika ir mar.agurkais) 

2 vnt. 1,90 € 

   

Farširuota žuvis 
  

Farširuotas karpis kg.  20,00€ 

Farširuota lydeka kg.  25,00€ 

Farširuota lašiša kg.  28,00€ 

   



 

 

Žuvies patiekalai 
  

Žuvies užkandėlė „Rafaelo“ 2 vnt. 1,90 € 

Jūros lydeka „Kailiniuose“ 80/100 g. 2,20 €  

Krabų lazdelės tešloje 120 g. 2,20 € 

Jūros lydeka tešloje 120 g. 2,30 € 

Žuvis su parmezano sūriu 120 g. 2,45 € 

Žuvies suktinukai su pikantišku padažu 120 g. 2,50 € 

Karpis kinietiškai 100 g.  2,60 € 

Keptas karpis svogūnų grietinės padaže 100/80g. 2,60 €  

Karališkas lašišos ir sūrio vyniotinis 100 g. 2,70 € 

Kepta lašiša šventiniame padaže 100 g. 3,00 € 

   

Užpiltiniai   

Vištienos 100 g.  1,50€ 

Liežuvio 100 g.  1,60€ 

Krevečių 100 g.  1,70€ 

   

Baklažanai   

su riešutais 2 vnt. 1,40€ 

su varškės įdaru 2 vnt. 1,40€ 

su džiovintais pomidorais 2 vnt. 1,50€ 

su pomidorais ir paprika 2vnt. 1,60€ 

su pievagrybiais ir džiugo sūriu 2 vnt. 1,60€ 



 

 

 

 

 

   

 

 

Cukinijos suktinukai su feta sūriu 2 vnt. 1,50€ 

Žiediniai kopūstai džiuvesėliuose 100 g. 2,00€ 

Kumpio suktinukai su pikantiškomis salotomis  vnt. 1,10€ 

Anties kepenėlių paštetas su bruknių padažu vnt. 1,10€ 

Trapūs sausainiai su pelėsiniu sūriu ir j. serbentų 
džemu 

vnt. 1,10€ 

Šoninės suktinukas su kepta duonyte vnt. 1,15€ 

Philadelphios-lašišos užkandis taurelėje vnt. 1,20€ 

Parmezano krepšeliai su salotomis vnt. 1,45€ 

Spring roll krepšeliai su salotomis vnt. 1,40€ 

Sluoksniuotos tešlos krepšelis su mozzarella vnt. 1,40€  



 

 

 

 

 

 

Krepšeliai  
  

su ikrais vnt. 1,20€ 

su lašišos-filadelfijos įdaru vnt. 1,15€ 

su skumbrija ir šviežiais agurkais vnt. 1,10€ 

   

Sluoksniuotas užkandis „Morkytės“ su 
pikantiškomis salotomis 

vnt. 1,30€  

Špinatų vyniotinis su rūkyta lašiša ant duonos 
paplotėlio 

vnt. 1,35€ 

Fetos  rutuliukai su čeri pomidoriuku 2 vnt. 1,90€ 

Užkandis „Kriauklytė“ vnt. 1.15€ 

   



 

  

  

Vėjo krepšeliai 
   

su vištienos paštetu 2 vnt.  1,50€ 

su karšto rūkymo skumbrija 2 vnt.  1,50€ 

su sūriu 2 vnt.  1,50€ 

   

Putėsiai   

su lašiša vnt. 1,25 € 

su vištiena  vnt. 1,25 € 

su mozzarella vnt 1,25 € 

   

Blynelių maišeliai   

su pievagrybiais vnt. 1,25€ 

su lašiša vnt. 1,25€ 

   

Varškės – žalumos kremas ant šaukštų   

su tigrinėmis krevetėmis vnt. 1,50€ 

ikrais vnt. 1,50€ 

   Sumuštiniai  
 

  

su dešra vnt. 0,70€ 

su kumpiu vnt. 0,70€ 

su lašiša vnt. 0,70€ 



 

 

 

 

 

 

Lavašas 

  
  

su kumpiu 150 g. 3,00€ 

su pievagrybiais(kepti svogūnai,morkos,trinti kepti pievagrybiai) 150 g. 3,00€ 

su lašiša 150 g. 3,20€ 

su vištiena (virta vištiena, avokado, violet. Svogūnai, kiaušinis) 150 g. 3,20€ 

   

Farširuotės 
 

  

Agurkai  
(menkės kepenėlės, kiaušiniai, svogūnai) 

vnt. 1,25€ 

Avokadai su vištiena 
(lyd. Sūris, vištiena, avokadai, mozzarella, itrine su majonezu) 

½ vnt. 1,35€ 

Pomidorai su kumpiu 
(sūris, kumpis, žaluma, majonezas) 

vnt. 1,25€ 

Pomidorai su krevetėmis 
(krevetės, avokadas, mozzarella sūris, majonezas) 

vnt. 1,35€ 

Ananasai  
(vištienos filė, ananasai,paprika, majonezas) 

½ vnt. 8,70€ 

   



 

  
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mėsos patiekalai   

Vištienos kepenėlių paštetas su pistacijomis 2 vnt. 1,60€ 

Vištienos užkandis „Trikampis“ 2 vnt. 1,90€ 

Kepti vištienos sparneliai  
(su sezamu, saldžiarūgščiame padaže) 

2 vnt. 1,90€ 

 Kepta vištiena 100 g. 2,00€ 

Vištienos juostelės tešloje su saulėgrąžomis  100 g. 2,10€ 

Traškios vištienos juostelės su padažu 100 g. 2,10€ 

Išpjovos kąsnelis su saldžiarūgščiu padažu 100 g.  2,40€ 

Putpelių kojelės 3 vnt. 2,40€ 

Rūkyta mėsa 100 g. 2,40€ 

Mėsos asorti 100 g. 2,60€ 

Kalakutienos filė su bruknių padažu 100 g. 2,80€ 

Virtas jautienos liežuvis 100 g. 2,80€ 

Liežuvio terinas 100 g. 2,60€ 

Netikras zuikis su pievagrybiais arba putpelių 
kiaušiniu 

100 g.  2,10€ 

Farširuota višta su pievagrybiais, žirneliais ir morkomis 1 kg. 20,00€ 

Farširuota višta su pistacijomis, juodslyvėmis ir šonine 1 kg. 20,00€ 

Farširuota višta su anakardžio riešutais ir džiovintais 
persikais 

1 kg. 20,00€ 

Mėsos kelmas 1 kg. 23,00€ 

Kalakutienos pyragas 1 kg. 24,00€ 



 

 

 

                                                              

Salotos 

Daržovių asorti 100 g. 1,60€ 

Populiariosios salotos 150 g. 2,20€ 

Gaiviosios salotos 
(pekino kopūstai, agurkai, pomidorai, paprika, alyvuogės, petražolės, 
aliejus) 

150 g. 2,20€ 

Krabų lazdelių salotos su ryžiais 
(ryžiai, virtos morkos, paprika, agurkai, krabų lazdelės, porai, majonezas) 

150 g. 2,20€ 

Pupelių salotos su pievagrybiais 
(k.r.pupelės, mar.pievagrybiai, k.kukurūzai, kepti svogūnai, majonezas) 

150 g. 2,20€ 

Sočiosios salotos 
(pekino kopūstai, paprika,kumpis, sūris, pomidorai, porai, majonezas) 

150 g. 2,20€ 

Salotos „Miško pasaka“ 
(kopūstai, kumpis, pievagrybiai, majonezas) 

150 g. 2,20€ 

Vakaro salotos 
(žiediniai kopūstai, morkos, kepta vištiena, česnakai, ketčiupas, 
majonezas) 

150 g. 2,20€ 

Žiedinių kopūstų salotos 
(žiediniai kopūstai, paprikos, agurkai, kumpis, porai, majonezas) 

150 g. 2,20€ 

Salotos su rūkyta vištiena ir ananasais 
(pekino kopūstai, rūk.vištiena,ananasai, paprika, , majonezas) 

150 g. 2,20€ 

Sveikuolių salotos 
(virta vištiena,brokoliai, virtos morkos, kiaušiniai, majonezas) 

150 g. 2,20€ 

Avinžirnių salotos 
(Virti avinžirniai, kons. kukurūzai, mar. agurkas, violetiniai svogūnai) 

150 g. 2,20€ 

Salotos su rūkyta vištiena ir konservotomis pupelėmis 
(kons.r.pupelės, pomidorai, kiaušiniai, rūk.vištiena,skrebučiai,majonezas) 

150 g. 2,40€ 

Liežuvio salotos 
(pekino kopūstai, virtas liežuvis, švž.agurkai, morkos, sūris,majonezas) 

150 g. 2,50€ 

Šventinės salotos 
(pekino kopūstai, kukurūzai, pomidorai, virtas kumpis,fermentinis sūris, 
skrebučiai, majonezas) 

150 g. 2,50€ 

Salotos „Kaprizas“ 
(liežuvis, mar.agurkai, virtos morkos, žirneliai, krienai, majonezas) 

150 g. 2,50€ 

Rūkyto sūrio salotos 
(rūkytas sūris, pomidorai, kumpis, agurkai, raudonieji svogūnai, aliejus) 

150 g. 2,50€ 

Salotos „Kaimas“ 
(virta vištiena, virtos morkos, šv.agurkai, sūris, kukurūzai, majonezas) 

150 g 2,50€ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pekino kopūstų su kumpiu 
(pekino kopūstai, šv.morkos, keptas kumpis, porai, majonezas) 

150 g. 2,50€            

„Močiutės“ salotos 
(virta vištiena, sūris, salierų stiebai, obuoliai, graikiniai riešutai, 
kons.ananasai, majonezas) 

150 g. 2,50€            

Krabų salotos su ananasais 
(krabų lazdelės, pekino kopūstai, šv.agurkai, k.ananasai, kiaušiniai, 
majonezas) 

150 g. 2,50€            

Gaiviosios salotos su mozzarella 
(salotų mišinys, mozzarella, mar.agurkas, avinžirniai, čeri pomidorai, 
užpilas) 

150 g 2,70€ 

Rūkytos vištienos salotos su dž. spanguolėmis 
(rūk. vištiena, brokoliai, obuoliai,  šv.morkos, dž. Spanguolės, majonezas ) 

150 g. 2,70€ 

Kalakutienos salotos 
(iceberg salotos, brokoliai, kalakutienos filė, baltos duonos skrebučiai, 
kukurūzai, česnakai, aliejus) 

 

150 g. 2,70€ 

Graikiškos salotos 
(iceberg, agurkai, paprika, pomidorai, raudoni svogūnai, 
alyvuogės,graikiniai  riešutai, feta sūris) 

150 g. 2,70€ 

Cezario salotos 
(iceberg, pomidorai,vištiena, skrebučiai, sūris,garstyčių padažas) 

150 g. 2,70€ 

„Saulėgrąža“ salotos 
(virta vištiena, pievagrybiai, kiaušiniai, ferm. Sūris, alyvuogės, 
čipsai,majonezas) 

 

150 g. 2,70€ 

Sluoksniuota mišrainė „Mimoza“  
(virtos bulvės, virtos morkos, svogūnų laiškai, virti kiaušiniai, sūdyta 
lašiša, majonezas) 

150 g. 2,70€ 

Salotos su kepta lašiša ir putpelių kiaušiniais 
(salotų mišinys, čeri pomidorai, šv. agurkai, mar. agurkai, putpelių 
kiaušiniai, alyvuogės, garstyčiu užpilas) 

150 g. 2,70€ 

Granatų salotos su krevetėmis 
(iceberg, granatų sėklos, krevetės, krabų lazdelės, majonezas) 

150 g. 2,70€ 

Gaiviosios salotos su rūkyta lašiša 
(salotų mišinys, avokadas, sūdyta lašiša, mėlyni svogūnai, garstyčių-
medaus padažas) 

150 g. 2,70€ 

Salotos „Dijor“ 
(k.r. šoninė, šv. agurkas,kiaušinis, fer. sūris, majonezas, bulvių tarkiai) 

150 g. 2,70€ 

Gaiviosios salotos su vytintu kumpiu 
(salotų mišinys, čeri pomidorai, feta sūris, dž.pomidorai, vytintas kumpis, 
aliejaus užpilas) 

150 g. 2,70€ 

Kinietiškos salotos su traškia vištiena/kiauliena 
(kepta vištiena/kiauliena, šv.agurkas, šv.morkos, kepti svogūnai, sezamų 
sėklos, kinietiškas padažas) 

150 g. 2,70€ 



 

Karštieji patiekalai 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiaulienos patiekalai   

Kiaulienos sprandinė  su padažu 150 g. 5,90€ 

Kiaulienos nugarinė užkepta su pomidorais 150 g. 5,30€ 

Kiaulienos kepsnys su pievagrybių padažu 150 g. 5,30€ 

Kiaulienos kepsnys užkeptas su pievagrybiais ir sūriu 150 g. 5,50€ 

Kiaulienos suktinukas „Markizas“ 
Įdaras: k.r.šoninė,cukinijos, mar. Agurkai 

150 g. 5,70€ 

Kiaulienos suktinukas „Sveikuolis“ 
(Įdaras: špinatai, kumpis ir sviestas) 

150 g. 5,70€ 

Kiaulienos suktinukas „Gurmanų“ 
(Įdaras: pievagrybiai, juodslyvės ir svogūnai) 

150 g. 5,70€ 

Kiaulienos suktinukas su sviestine žvaigždute 
(Įdaras: kumpis, sūris) 

150 g. 5,70€ 

„Svogūnėlis“  
(kepta folijoje sprandinė su grybais,svogūnais,morkom) 150 g. 5,40€ 

150 g.  5,90€ 

Kiaulienos sprandinės suktinukas su kriaušiu įdaru ir 
vyno padažu 

150 g.  6,20€ 

Kiaulienos suktinukai „Dvynukai“ 
(1 suktinukas- su grybų įdaru, 2 suktinukas – su sūrio įdaru) 

150 g. 5,90€ 

„Pokylio“ kepsnys su česnakiniu padažu 
(Įdaras: pievagrybiai, svogūnai ir sūris) 

150 g. 6,00€ 

Kiaulienos „Trikampis“ su vištienos faršu ir pistacijomis 150 g. 6,00€ 

Natūralus kiaulienos suktinis keptas ant grotelių su 
česnakiniu-krapų padažu 

150 g. 6,20€ 

Kiaulienos išpjvos suktinukas su vyno padažu 
(Įdaras: kumpis, kriaušė, kiaušinis, mar. agurkas, graik.riešutai) 

150 g. 6,60€ 

Kiaulienos išpjovos kepsnys su daržovių įdaru ir 
barbeque padažu 

150 g. 6,60€ 

Kiauliemos išpjovos medialionai su š.r. šonine 150 g. 6,60€ 



    

 

 Karštieji patiekalai 

Vištienos patiekalai 
  

Vištienos kepsnys su sūrio padažu 150 g. 4,90€ 

Vištienos šašlykas su daržovėmis 150 g. 5,30€ 

Vištienos kepsnys užkeptas su pievagrybiais ir sūriu 150 g. 5,30€ 

Vištienos kepsnys užkeptas su šonine ir sūriu  150 g. 5,30€ 

Kijevo kotletas 150 g. 5,50€ 

Vištienos krūtinėlė užkepta su ananasais 150g. 5,30€ 

Vištienos kepsnys su voveraičių padažu 150g. 5,30€ 

Vištienos suktinukas „Svajonė“ 
(Įdaras: k.r.šoninė, keptos daržovės ir sūris) 

150 g. 5,60€ 

Vištienos suktinukas „Koralas“ 
(Įdaras: k.r.šoninė ir sūris) 

150 g. 5,60€ 

Vištienos suktinukas “Sapnas“ 
(Įdaras: juodslyvės, sūris ir sviestas) 

150 g. 5,60€ 

Vištienos suktinukas „Tulpė“ 
(Įdaras: pievagrybiai, morkos ir svogūnai) 

150 g. 5,60€ 

Vištienos suktinukas „Skanumėlis“ 
(Įdaras: paprika, cukinijos ir mozzarella sūris) 

150 g. 5,60€ 

Prancuziškas vištienos kepsnys 
(sluoks. tešloje su sūrio-sviestiniu įdaru) 

150 g. 5,90€ 

Vištienos „Trikampis“ su mozzarella ir kario padažu 150 g. 5,90€ 

Vištienos ragelis su kumpiu ir sūriu ir krapų padažu 150 g. 5,90€ 

Vištienos suktinukas su džiovintais pomidorais 150 g. 6,10€ 

Vištienos suktinukas su morkų-apelsinų padažu 
(Įdaras: malta vištiena, sviestas, fermentinis sūris, dž. spanguolės) 

150 g. 6,10€ 

Vištienos suktinukas „Selavy“ 
(Įdaras: kepti svogūnai, morkos, paprika, sūris. Apsuktas šaltai rūkyta 
šonine. Padažas: pelėsinio sūrio) 

150 g. 6,10€ 



       

 

Karštieji patiekalai 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prie alaus 

  

 

 

 

Žuvies patiekalai   

Žuvies “Dono zrazas” 
(Įdaras: sviestas, svogūnai, kiaušiniai) 

150 g. 5,50€ 

Jūros lydeka sluoksniuotoje tešloje 150 g. 5,70€ 

Jūros lydeka su daržovėmis ir sūriu 150 g. 5,70€ 

Kepta lašiša su krevečių padažu 150 g. 7,00€ 

Lašišos šašlykas 120 g. 7,00€ 

Lašišos kepsnys su ikrų padažu 120 g. 7,00€ 

Lašišos kepsnys su sezamo sėklomis 
 „In ir Jan“ 

150 g. 7,30€ 

Lašišos kepsnys  „Aštuoniukė“ 150 g. 7,90€ 

   

Vegetariški patiekalai   

Kepti baklažanai su varške 150 g. 4,60€ 

Įdaryta cukinija 150 g. 4,60€ 

Daržovių apkepėlė 150 g. 4,50€ 

Grybų apkepėlė 150 g. 4,50€ 

Alaus megėjų rinkinys 
(kepta duona, k. r. kiaulių ausys, sūrio lazdelės, riešutai) 

1 kg. 17,00€ 

Sūrio rinkinys 
(3 rūšių sūris) 

100 g. 3,50€ 



 

 

 

 

Desertai 

 

Sluoksniuota želė su vaisiais 200 ml. 1,50€ 

Trintų vaisių iš šokolado desertas 40 ml. 1,00€ 

Keksiukai su plakta grietinėle vnt. 1,00€  

Maskarponės desertas 80 ml 1,20€ 

„Traškutis“ desertas 130 ml 1,10 €  

Ledai su užpilu 150 ml. 1,65€ 

Trintų vaisių kokteilis 200 ml 1,90€ 

   

 

 

 


