Jeigu esate alergiški kai kuriems maisto produktams ar prieskoniams, būtinai informuokite padavėją.
Mūsų naudojami produktai yra aukščiausios kokybės, gaunami iš vietos ir užsienio gamintojų. Grilio patiekalai kepami,
naudojant tik beržo medieną.

Š A LT IEJ I UŽKAN DŽIAI

AUSTRĖS GILLARDEAU – AUSTRIŲ „ROLLS ROYCE“
IŠ MARENNES-OLÉRON (6 vnt.)

32,00 €

Patiekiama šalia
arbūzas ir Tellicherry pipirai, Mignonette padažas su granatų sultimis, tradicinis Mignonette padažas,
naminė ruginė duona, citrina

TRUMAIS ĮDARYTAS BURRATA SŪRIS

19,00 €

GELTONPELEKIO TUNO ALE „NICOISE“

19,00 €

ŽĄSŲ KEPENĖLĖS (FOIE GRAS)

21,00 €

KARALIŠKOJO KAMČIATKOS KRABO SALOTOS

25,00 €

ELNIENOS FILĖ TARTAR

23,00 €

Heilroom pomidorai, du kartus džiovintos marokietiškos alyvuogės, lengvai saulėje džiovinti pomidorai,
bazilikų kempinė, aviečių Vinaigrette užpilas

marinuotos Kenijos pupelės, kalamata alyvuogių tyrė, romaine salotų lapai, skrudintos princese amandine
bulvytės, putpelių kiaušinis, skrudinti kaparėliai, pusiau džiovinti vynuoginiai pomidorai, marinuoti jūros
dumbliai, Verjuice padažas

džiovinti abrikosai, graikiškų riešutų nugatinai, klevų sirupas, ruby porto redukcija, penkių prieskonių duonelė

itališkos duonos tuile, saldžiųjų žirnelių ir mėtos ežerėlis, Keta ikrai, saldžiųjų kukurūzų padažas su rūkyta
paprika, krapų majonezas

marinuotas daikonas, džiovintos slyvos, mūsų daržo marinuoti saldžiarūgščiai rodničiok agurkėliai,
perliniai svogūnai, burokėlių kečupas, peletrūno garstyčių ikrai

JUODIEJI OSETRA IKRAI (EKOLOGIŠKI IKRAI MOTTRA )
mieliniai blyneliai, grietinė, trumų sviestas, žolelės, citrina

28 gr. – 86,00 €
56 gr. – 155,00 €

SILKĖ MATJES

12,00 €

ŽALIOSIOS VEGETARIŠKOS SALOTOS

12,00 €

KOPŪSTINIŲ DARŽOVIŲ PUOKŠTĖ

14,00 €

marinuoti grybai, pasukos, duonos ir alaus skonio traškutis, raudonosios bulvės, marinuoti perliniai
svogūnai, krapų sniegas

salierai, pankolis, juodojo česnako majonezas, avokadas, žalieji žirneliai, įvairios agurkų tekstūros,
Yuzu Vinaigrette užpilas

brokoliai, kalafijorai, žiediniai kopūstai romanesco, brokolini, kale, pinijų pudingas, saldžiųjų paprikų ašaros

S RIUBO S

SULTINYS IŠ GAIDIENOS

13,00 €

daržo žolelėmis gardinti lietiniai, gaidžio mėsa (Label Rouge – PGI), perliniai svogūnėliai

UNGURIO SRIUBA (UNGURYS IŠ LIETUVOS PAJŪRIO)

15,00 €

ungurio sultinys, marinuotas žaliasis obuolys, saldžiosios morkos, marokietiškų citrinų dulkės

AITRI PIENINIO ĖRIUKO SRIUBA

13,00 €

Adzuki pupelės, pieninis ėriukas, saldžiosios geltonosios morkos, salierai

RAUDONŲJŲ EKOLOGIŠKŲ SKALDYTŲ LĘŠIŲ SRIUBA
burokėlių ir saldžiųjų bulvių duonelės, pasukų puta, druskoje džiovintų citrinų dulkės

9,00 €

K A R ŠT IEJ I UŽKAN DŽIAI

ATLANTINĖS JŪROS ŠUKUTĖS

25,00 €

žaliųjų žirnelių tyrė, skrudinti kalafijorai su baltaisiais trumais, saldžiųjų morkų spiralė, juodos duonos
ir alaus skonio traškutis, juodieji trumai

VIDURŽEMIO JŪROS AŠTUONKOJIS „ALE GALICIAN“

23,00 €

keptas ant griliaus, Fondant bulvytės, įvairiaspalvės paprikos, cukinijos, skrudinta duona, balto vyno padažas

ŽĄSŲ KEPENĖLĖS (FOIE GRAS)

27,00 €

gelteklių tyrė su degintu sviestu, karšta cidonijų želė, briedžiukai, juodųjų serbentų padažas

VERŠIENOS UODEGŲ TORTELLINI
Shiitake grybai, veršienos uodegų ir parmezano veloute, baravykai, parmezano „crumble“

KALE KOPŪSTŲ GNOCCHI
bulvės, kale, Pistou padažas, kale traškučiai

17,00 €

16,00 €

K A R Š T I E J I PAT IEKALAI
ŽUV IS

LAISVĖJE PAGAUTA ŠVENTO PETRO ŽUVIS

29,00 €

rudu sviestu gardinta kalafijorų tyrė, žemoje temperatūroje virta gelteklė su juodos duonos dulkėmis,
marinuotas daikonas, Beurre blanc padažas, kale kopūsto traškučiai, daikono emulsija

LAUKINIO JŪRINIO EŠERIO FILĖ SU PINIJŲ PLUTELE

27,00 €

šakninių daržovių fettuccine, pinijų ir čiobrelių plutelė, pistacijų padažas, americaine

JUODOJI MENKĖ IŠ ALIASKOS

33,00 €

virta sultinyje, Shiitake grybų tortelli, Jeruzalės artišokų tyrė, marinuotas pak choi, verjuice emulsija,
pecorino sūrio padažas

GELTONPELEKIO TUNO FILĖ

30,00 €

kepta ant griliaus, žaliųjų žirnelių tyrė, žaliosios itališkos daržovės, mini pankoliai, brokolini,
peletrūno garstyčių ikrai, Pistou padažas

LAUKINĖ LAŠIŠA IŠ ŠKOTIJOS GLEN DOUGLAS AUKŠTUMŲ
kepta beržinėmis malkomis kūrenamame pečiuje, Vichyssoise puta, mažieji porai, saldymedis

27,00 €

K A RŠT IEJ I PAT IEKALAI
M ĖSA

TIROLIETIŠKOS VERŠIENOS NUGARINĖ SU KAULIUKU

34,00 €

kepta beržinėmis malkomis kūrenamame pečiuje, burokėliai ir Amarena vyšnios, žemoje temperatūroje virtas
Hokkaido moliūgas, morkos su Cointreau likeriu, pastarnoko traškučiai, veršienos sultinio padažas

ELNIENOS IŠPJOVA (NAUJOJI ZELANDIJA)

38,00 €

pastarnokų tyrė su stout alumi, Portobello grybas virtas žemoje temperatūroje, juodųjų serbentų želė,
kadagio uogų plutelė, marinuota gelteklė, juodųjų serbentų iš mūsų daržo padažas

AMERIKIETIŠKOS JAUTIENOS NEW YORK NUGARINĖS KEPSNYS
( BLACK ANGUS, PRIME LYGMUO)

40,00 €

salierų tyrė gardinta ruduoju sviestu, įvairiaspalvių burokėlių variacijos, burokėlių kečupas,
veršienos sultinio padažas

AMERIKIETIŠKOS JAUTIENOS IŠPJOVOS KEPSNYS
( BLACK ANGUS, PRIME LYGMUO)

48,00 €

tešloje kepto saliero bulvytės fri, sezoninių grybų tyrė, brandinto Čederio sūrio kroketas, svieste skrudinti
briedžiukai, spalvotųjų bulvių traškutis, žieminiai trumai, veršienos sultinio padažas

PIENINIO PIRĖNŲ ĖRIUKO NUGARINĖ SU KAULIUKU

38,00 €

Pommes Anna, kuminu gardinta baklažanų tyrė, marinuotos garstyčios, skrudinti tailandietiški šparagai,
petražolių coulis, voveraitės

DU POINT MOTERIŠKA ANTIES KRŪTINĖLĖ

26,00 €

pečiuje keptų antaninių obuolių tyrė, datulės, marinuoti, suspausti Shiitake grybai, salierai skrudinti anties
taukuose, Yuzu želė, geltonosios morkos, Amarena vyšnių padažas

JUODOSIOS VIŠTOS KRŪTINĖLĖ (QSFP KATEGORIJA)
virta žemoje temperatūroje, cinamono plutelė, saldžiųjų bulvių ir miso tyrė, skrudinti saldieji kukurūzai,
organinė baltoji polenta

22,00 €

D ESERT AI

RAMUNĖLIŲ IR BALTOJO ŠOKOLADO DESERTAS

10,00 €

ramunėlės, marinuota Nashi kriaušė, karamelinis lazdyno riešutų „crumble“, Williams kriaušių šerbetas

IKRŲ DĖŽUTĖ

14,00 €

pasiflorų putėsiai, greipfruto ir aviečių ikrai, blyneliai

ŽALIOSIOS MATCHA ARBATOS FONDANTAS

10,00 €

pistacijų „crumble“, kantalupės melionas, rikotos gelato

MANGO IŠ TAILANDO

14,00 €

Maskarponės kremas, rožiniai pipirai, Sel de Guerande

ESPERANZOS DESERTŲ RINKINYS – PETIT FOUR

12,00 €

mūsų konditerijos meistrų paruoštas desertų rinkinys

SŪRIŲ LĖKŠTĖ ESPERANZA

13,00 €

itališki sūriai, angliški krekeriai, naminiai džemai

LEDŲ IR Š ERBETŲ RINKINYS

9,00 €

SAVAITĖS DESERTAS (maloniai prašome klausti padavėjo)

9,00 €

