
 

Užkandžiai    Kaina 
Bruschetta:      2.00 € 
su pomidorų salsa ir kepta tigrine krevete (aštroka)     
su pesto, apkeptais baklažanais ir saldžiąja paprika, gardinta pelėsiniu sūriu       
su alyvuogių ir trumų užtepėle      
su ančiuviais ir kepinta saldžiąja paprika      
su ant grotelių kepta chorizo dešra ir marinuotais svogūnėliais (aštroka)      
Keptos duonos užkandis su sūrio kremo padažu     3.50 € 
(Kepta duona, česnakas, aliejus, druska, sūrio kremo padažas)     
Minkštųjų ir kietųjų sūrių rinkinys su įvairiais džemais     5.00 € 
(Sūris su mėlynuoju pelėsiu Bleu, šviežias ožkų pieno sūris Galopin, Olandiškas sūris Beemster, 
brandintas baltasis Cheddar sūris, kelių rūšių džemas)     
Keptų įdarytų datulių asorti     5.00 € 
(Datulės, Serrano kumpis, sūris su mėlynuoju pelėsiu Bleu, brandintas baltasis Cheddar sūris)     
Burrata sūrio užkandis su pomidorų salsa    5.00 € 
(Šviežias sūris Burrata Deliziosa, pomidorai, raudonasis svogūnas, alyvuogių aliejus CARLETTI, žaliosios 
citrinos sultys, aštrus raudonasis pipiras, česnakas, kalendra)     
Jamón serrano arba prosciutto kumpis su juoda namine duona     6.00 € 
     
Salotos     
Šviežių daržovių salotos su keptomis mini paprikomis ir cukinijomis    7.00 € 
(Lapinės salotos, agurkai, vyšniniai pomidoriukai, juodosios alyvuogės, mini saldžioji paprika, baby 
cukinija, raudonojo vyno padažas, alyvuogių aliejus CARLETTI)     
“Mozzarella di Buffala" salotos su avietiniais pomidorais    7.50 € 
(Šviežias buivolių pieno sūris mozzarella La Contadina, avietiniai pomidorai, raudonasis svogūnas, 
juodosios alyvuogės, alyvuogių aliejus CARLETTI, prieskoniai, žaluma)       
Burokėlių carpaccio, ožkos sūrio ir kedrinių pinijų salotos    7.50 € 
(Karamelizuoti burokėliai, ožkos sūris, gražgarstės, vyšniniai pomidorai, saulėje džiovinti pomidorai, 
kedrinės pinijos, alyvuogių aliejus CARLETTI, balzamiko actas GOCCE)     
Lengvai rūkytos antienos salotos su avokadu ir karamelizuotais graikiniais riešutais    7.80 € 
(Lengvai rūkyta antienos filė, avokadas, lapinės salotos, baby špinatai, apelsinas, greipfrutas, vasarinės 
uogos, karamelizuoti graikiniai riešutai, balzaminis actas GOCCE, alyvuogių aliejus CARLETTI)     
Vasarinės lapinės salotos su keptu tunu    8.00 € 
(Kepta tuno filė, lapinės salotos, keptos baby bulvių skiltelės, vyšniniai pomidorai, agurkai, alyvuogės, 
putpelių kiaušiniai, raudonasis svogūnas, citrina, alyvuogių aliejus CARLETTI, Himalajų druska, penki 
pipirai)     
        
Šilti užkandžiai     
Dienos risotto     6.00 € 
(Arborio ryžiai, šalotinis svogūnas, baltas vynas, daržovių sultinys, Parmigiano Reggiano sūris, ir…)     
Dienos pasta     6.00 € 
(Di Amante pasta, ir…)     
Keptos sraigės, įdarytos žaliuoju sviestu, patiekiamos su prancūzišku skrebučiu    4.00 € 
Vištiena ispaniškai Pollo al Pil Pil (aštroka)     4.00 € 
(Vištienos filė, marinuoti svogūnėliai, baltas vynas,  česnakas, piri piri, alyvuogių aliejus CARLETTI, 
prancūziškas skrebutis)     
Dešra ispaniškai Chorizo al Pil Pil (aštru)     5.00 € 
(Chorizo dešra, česnakas, piri piri, lauro lapai, alyvuogių aliejus CARLETTI, raudonas vynas, prancūziškas 
skrebutis)     



Kepti karštai rūkyta šonine apjuosti smidrai, patiekiami su sūrio padažu     5.00 € 
Keptos varlių šlaunelės su šviežiomis daržovėmis     7.00 € 
(Varlių šlaunelės, česnakas, baltas vynas, grietinėlė, ciberžolė, salotos, agurkai, pomidorai, alyvuogių 
aliejus Almazaras Parqueoliva)     
Ančių kepenėlių paštetas, gardintas trumais, su keptu baravyku ir čiobreliais    10.00 € 
(Ančių kepenėlių paštetas, kepti baravykai su čiobreliu, ciabatta skrebučiai, trumų padažas Tartufi Jimmy, 
baby bulvytės, žaluma)     
Svieste keptos jūrų šukutės su raudonaisiais ikrais, patiekiamos su salierų piure    10.00 € 
        
Sriubos     
Dienos sriuba     3.50 € 
(Šalta arba karšta - teirautis padavėjų)     
Austrių sriuba     6.00 € 
(Austrės, sviestas, svogūnai, poras, salierų stiebai, miltai, žaluma)     
        
Karšti patiekalai     
Sraigių troškinys su daržovėmis po tešlos plutele, gardintas trumais    6.00 € 
(Sraigės, sviestas, daržovės, sluoksniuota tešla, trumai Tartufi Jimmy)     
Mini paprikos, įdarytos daržovėmis, fetos sūriu ir anakardžiais    7.00 € 
(Mini paprikos, sezoninės daržovės, fetos sūris, anakardžių riešutai, žaluma)     
Midijos su prancūzišku skrebučiu ir pasirinktu padažu: baltojo vyno su salierais arba chorizo 
ir trintų pomidorų    8.00 € 
(Midijos, šalotinis svogūnas, česnakas, salierų stiebai, baltas/raudonas vynas, grietinėlė arba trinti 
pomidorai, chorizo dešra)     
Vištienos krūtinėlė, įdaryta mozzarella, su trintu kepintų daržovių padažu    9.00 € 
(Vištienos filė, buivolių pieno sūris mozzarella La Contadina, daržovių padažas)     
Lašišos filė su teriyaki padažu ir wakame salotomis    10.00 € 
Lėtai kepta anties šlaunelės mėsa su bruknių-vyno padažu ir karamelizuotomis kriaušėmis    12.00 € 
Lėtai kepti veršienos žandai su Marsalos vyno padažu ir svogūnų džemu    12.00 € 
(Veršienos žandai, raudonas vynas, vyšnios, svogūnų džemas)     
Jautienos didkepsnis Chateaubriand    15.00 € 
(Jautienos didkepsnis, kepti baravykai, žaliasis sviestas, demi-glace padažas)     
       
Garnyrai (pasirinkite du)     
Lapinės salotos (lapinės salotos, agurkai, pomidorai)       
Ant grotelių keptos daržovės (baklažanas, cukinija, saldžioji paprika, pievagrybiai, raudonasis 
svogūnas)       
Baby bulvytės su rozmarinu ir česnakais (baby bulvytės, rozmarinas, česnakas, alyvuogių aliejus 
Almazaras Parqueoliva) 
Dienos pasiūlymas (teirautis padavėjų)       
        
Vaikams     
Gruzdintos bulvytės su aioli padažu    3.00 € 
Lietiniai blyneliai su varškės arba bananų įdaru ir uogomis    4.00 € 
(Blyneliai, trinta varškė arba bananas, trintų braškių arba aviečių užpilas, miško uogos, cukraus pudra, 
mėtos lapeliai)     
Vištienos iešmelis su daržovėmis ir padažu    5.00 € 
(Vištienos filė, lapinės salotos, agurkas, pomidoras, trintų pomidorų padažas)     
Vištienos piršteliai su daržovėmis ir padažu    5.00 € 
(Vištienos filė, panko džiūvėsėliai, lapinės salotos, agurkas, pomidoras, aioli padažas)     
 


