SALOTOS

SRIUBOS

Burokėlių salotos su ožkos sūriu
ir kedrinėmis pinijomis 9,50 €

Dienos sriuba /teirautis padavėjo/ 2,50 €

Traškios salotos su ančiuvių padažu
ir baltos duonos skrebučiais 5,00 €

Aštri meksikietiška jautienos ir pupelių sriuba 9,00 €

Traškios salotos su kepta vištiena, kietuoju sūriu,
ančiuvių padažu ir duonos skrebučiais 8,00 €

Karališka žuvienė:

2 asmenims - 25 €

3 asmenims - 36 €

4 asmenims - 50 €

Šaltibarščiai su bulvių skiltelėmis 3,00 €
,,NIDUS" gardžioji žuvienė 6,00 €

Traškios salotos su krevetėmis, kietuoju sūriu,
ančiuvių padažu ir duonos skrebučiais 9,50 €
Žalių lapų salotos su lašiša
gardintos žaliaisiais žirneliais ir cukinijomis 10,00 €

PAGRINDINIAI PATIEKALAI
200 g. Jautienos išpjovos didkepsnis su gravi padažu,

bulvių skiltelėmis ir keptomis daržovėmis 25,00 €
400 g. Jautienos išpjovos didkepsnis su gravi padažu,

UŽKANDŽIAI

bulvių skiltelėmis ir keptomis daržovėmis 40,00 €

Sūdytos lašišos užkandis (carpaccio) su kaparėliais,
citrinomis, salotų lapais ir alyvuogėmis 10,00 €

Befstrogenas su bulvių koše
ir marinuotais agurkėliais 18,00 €

Ploni jautienos griežinėliai (carpaccio)
su salotomis, kietuoju sūriu ir alyvuogėmis 11,00 €

Kepti, pikantiškai marinuoti
kiaulienos šonkauliai 350 g. 14,00 €

Sterko ,,straganina" su baltaisiais svogūnais 8,00 €

Kepti, pikantiškai marinuoti
kiaulienos šonkauliai 550 g. 18,00 €

Ispaniškų alyvuogių rinkinys
iš Ispanijos Andalūzijos regiono ūkio 8,00 €
Tradicinė silkė su marinuotais svogūnais,
bulve ir česnakiniu padažu 7,50 €
Kepta duona su karštu sūrio ir česnakų padažu 4 €

Kiaulienos išpjovos medalionai su garstyčių
padažu, bulvių koše ir keptais burokėliais 12,00 €
Vištienos kepsnys gardintas voveraičių padažu,
bulvių koše ir keptomis dažovėmis 12,00 €

Karštai rukytos skumbrės paštetas su
rugine duonele 4,50 €

Antienos šlaunelė 'confit' su bruknių padažu, bulgur

,,Nidus" ypatingieji, traškūs vištų sparneliai
su BBQ padažu 8,00 €

Krosnyje keptas oto pjausnys, patiekiamas
su keptais svogūnais ir daržovių salotomis 14 €

Skrudinti kalmarų žiedai
su kvapniu vyno - pomidorų padažu 8,50 €

Šviežiai pagauta žuvis /teiraukitės padavėjo/ 14-18 €

kruopomis ir špinatais 15,00 €

Meksikietiškas patiekalas ,,Fajita" 9,50 €

Menkės maltinukai su žirnių koše ir troškintomis
daržovėmis 10,50 €

Meksikietiški paplotėliai įdaryti aštriu
jautienos troškiniu 11,00 €

Jūreiviškai paruoštos didžiosios midijos
su baltojo vyno ir česnakų padažu 20,00 €

Meksikietiški paplotėliai įdaryti keptomis daržovėmis
su ožkos sūriu 7,50 €

Daržovės keptos ant grotelių,
patiekiamos su grikiais arba bulvėmis 7,00 €
Sezoninės keptos daržovės
gardintos žolelėmis su grikiais arba bulvėmis 7,60 €

RANKŲ DARBO VIRTINIAI,

DESERTAI

MAKARONAI IR LIETINIAI
„Nidus“ šefo ypatingieji koldūnai
su lašiša balto vyno padaže 8,50 €

Svečių labiausiai įvertintas,
karštas šokoladinis pyragas „Nidus“ 4,90 €

Mūsų gaminti virtinukai su varške ir špinatais
sviesto-grietinės padaže su kietuoju sūriu 7,50 €

Švelnus varškės kremas
su uogų pagardais /braškių, miško uogų/ 4,50 €

Nidus spagetti makaronai
su vištiena, gardinti grietinėle 9,00 €

Ledai gardinti šokoladu ir riešutais 4,50 €
Ledų asorti su uogų pagardais
/braškių, miško uogų/ 4,50 €

Nidus spagetti makaronai
su jūros gėrybėmis ir pomidorų tyre 11,50 €

Pieno-ledų kokteiliai
/vanilės, bananų, braškių, šokolado skonio/ 3,90 €

Nidus spagetti su grietinėle 4,50 €
Koldūnai su ėriena 10,00 €
Lietiniai su varške ir trintomis braškėmis 6,00 €
Lietiniai su varškės ir sūdytos lašišos įdaru
gardinti špinatų padažu 9,50 €
Krosnyje kepti „Nidus“ varškėtukai 7,50 €

GAIVIEJI GĖRIMAI

KAVA LAVAZZA

Mineralinis vanduo "aqua morelli" gaz./negaz 2,00/4,00€Kava "Nidus" 4,50 €
Mineralinis vanduo "Vichy" 1,90 €

/kava, ledai, "Tullamore Dew" , grietinėlė/

Gira "Gubernija" 1,90 €

Kava espresso 1,50 €

"Coca-Cola", "Sprite", "Fanta" 1,90 €

Kava espresso machiato 1,80 €

Tonic water 3,50 €

Kava juoda 1,50 €

Sultys 1,20 €

Kava "Latte" 2,50 €

Naminis limonadas su žaliomis citrinomis 3,00 €

Kava su pienu 2,00 €

Natūralios sultys
/morkų, apelsinų, obuolių, greipfrutų, citrinų/ 2,50 €

Kava "Cappuccino" 2,20 €
Kava be kofeino 2,00 €
Kakava 1,50 €

ALTHAUS ARBATA ŠILKE

ARBATA

Žalia arbata /Lung ching, Jasmine deluxe,

Šviežių mėtų arbata 2,00 €

Grün matinee, Sencha supreme/

Imbierinė arbata 2,00 €

Juoda arbata /Earl grey classic, English Superior,
Darjeeling castelton/

Čiobrelių arbata 2,00 €
Aviečių arbata 2,00 €

Vasinė arbata /Fruit berry, Persicher apfel/
Žolelių arbata /Toffee rooibush, Mild minze,
Fancy chamomile/ 2,00 €
Gerbiami svečiai,
Informuojame, kad mūsų patiekalų sudėtyje yra alergenų.
MAISTO PRODUKTŲ ALERGENŲ SĄRAŠAS:
Glitimo turintys javai ( kviečiai, rugiai, miežiai, avižos) ir jų produktai
Vėžiagyviai ir jų produktai. Kiaušiniai ir jų produktai. Pienas ir jų produktai (įskaitant laktozę)
Žuvis ir jos produktai. Riešutai (žemės, migdolai, lazdyno, graikiniai, pistacijos) ir jų produktai.
Salierai ir jų produktai. Garstyčios ir jų produktai. Sezamo sėklos ir jų produktai.

Jei esate alergiški šiems produktams, prašome informuoti apie tai personalą.
Mes noriai aptarsime visus pakeitimus.

