
 

 
Austrės    Kaina 
Austrės patiekiamos su juoda duona, prancūzišku naminiu sviestu ir pasirinktu 
padažu: mėlynųjų svogūnų arba imbiero     
Cadoret:      3.00 € 
(Prancūzija, Bretanės rūšis, II dydis, šeimos kompanija, įkurta 1880 m.)     
Cadoret pusė tuzino (6 vnt.)     15.00 € 
Cadoret tuzinas (12 vnt.)     28.00 € 
Gillardeau     3.80 € 
(Prancūzija, Bretanės rūšis, II dydis, šeimos kompanija, įkurta 1898 m. - etalonas austrių rinkoje)     
Gillardeau pusė tuzino (6 vnt.)     20.00 € 
Gillardeau tuzinas (12 vnt.)     38.00 € 
Užkepta austrė su sviestu, žalumynais ir parmezano sūriu    3.20 € 
(Austrė, sviestas, petražolės, krapai, česnakas, garstyčių padažas, panko džiūvėsėliai, Parmigiano 
Reggiano sūris, patiekiama su prancūzišku skrebučiu)     
Užkepta austrė su špinatais, troškintais Martini    3.20 € 
(Austrė, sviestas, špinatai, česnakas, baltas vynas, grietinėlė, panko džiūvėsėliai, Parmigiano Reggiano 
sūris, patiekiama su prancūzišku skrebučiu)     
     

Užkandžiai     
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)     
Umbrijos delikatesai    15.00 € 
(Vytintas kumpis Prosciuto di Norcia, vytintos dešros Cojoni di Mulo, Salamino Schiacciato, Salame 
Aquilano, Palle di Nono, Salame al Tartufo, vytinta kiaulienos sprandinė Capocollo, brandintas avių pieno 
rikotos sūris Ricotta di Pecora, šviežias ir brandintas avių pieno sūriai Pecorino, ciabatta su vytinta 
kiaulienos šonine pancetta, ciabatta su šviežiu alyvuogių aliejumi ir trumų druska, mūsų gamybos 
apelsinų marmeladas bei burokėlių čatnis)     
        

Šilti užkandžiai     
Keptos sraigės, įdarytos žaliuoju sviestu, patiekiamos su prancūzišku skrebučiu    4.00 € 
Kepti Padrono pipirai su Maldono druska      4.50 € 
Omletas su ožkos sūriu Galopin     4.50 € 
(Kiaušiniai, ožkos sūris, grietinėlė, lapinės salotos, alyvuogių aliejus CARLETTI, skrebutis)     
Omletas su puskiečiu Beemster Mild sūriu     4.50 € 
(Kiaušiniai, sūris Beemster Mild, grietinėlė, lapinės salotos, alyvuogių aliejus CARLETTI, skrebutis)     
Omletas su kepta aštria Merguez dešrele ir puskiečiu Beemster Mild sūriu    6.00 € 
(Kiaušiniai, grietinėlė, Merguez dešrelė, lapinės salotos, alyvuogių aliejus, Beemster mild sūris, skrebutis)       
Moliniame indelyje keptas karvės pieno sūris Saint-Marcellin su rozmarinu ir česnaku    5.00 € 
(Keptas karvės pieno sūris Saint-Marcellin su česnaku ir rozmarinu, ciabatta, alyvuogių aliejus 
ALMAZARAS Parqueoliva, žalumynai)     
Keptas karvės pieno sūris Camembert Rouzaire su spanguolėmis ir balzaminiu actu      7.00 € 
(Keptas karvės pieno sūris Camembert Rouzaire su spanguolėmis ir balzaminiu actu GOCCE, ciabatta, 
alyvuogių aliejus ALMAZARAS Parqueoliva, žalumynai) 
 
 
 
       



 
 
 
Sraigių troškinys su trumais ir daržovėmis (tradiciškai arba po tešlos plutele)     6.00 € 
Keptos varlių šlaunelės su artišokais aštriame baltojo vyno ir alyvuogių aliejaus padaže     8.00 € 
(Varlių šlaunelės, česnakas, alyvuogių aliejus ALMAZARAS Parqueoliva, baltasis sausas vynas, piri piri, 
aliejuje marinuoti artišokai, prieskoniai, skrebutis)     
        

Sriubos     
Dienos sriuba     3.50 € 
Prancūziška svogūnų sriuba    4.00 € 
(Svogūnai, sviestas, baltasis vynas, kvietiniai miltai, jautienos sultinys, prieskoniai, skrebutis, parmezanas, 
žalumynai)     
        

Pagrindiniai patiekalai     
Midijos baltojo vyno ir salierų padaže    8.00 € 
(Midijos, šalotinis svogūnas, česnakas, salierų stiebai, baltasis vynas, skrebutis)     
Midijos alaus padaže    9.00 € 
(Midijos, sviestas, šalotiniai svogūnai, česnakas, čiobreliai, alus, citrina, prieskoniai, skrebutis)     
Ispaniškas jaučio uodegos troškinys Rabo de Toro    12.50 € 
(Jaučio uodega, chorizo dešra, svogūnai, morkos, raudonasis vynas, miltai, čiobreliai, prieskoniai, baby 
bulvytės su rozmarinu, žalumynai)     
     

Desertai      
Šiltas obuolių pyragas su vaniliniais ledais ir karamele      4.00 € 
(Obuoliai, rudasis cukrus, citrina, cinamonas, miltai, sviestas, itališki ledai Callipo Gelateria, karamelės 
padažas)     
Profitroliai su uogomis    4.00 € 
(Plikyti pyragaičiai, vanilės arba šokolado įdaras, vanilės arba šokolado glaistas, miško uogos)       
Ledai su alyvuogių aliejumi ir liofilizuotomis uogomis      4.50 € 
(Itališki vaniliniai ledai Callipo Gelateria, alyvuogių aliejus CARLETTI, liofilizuotos avietės ir vyšnios, mėta)     
Ledai su balzaminiu actu ir apelsinais      4.50 € 
(Itališki braškiniai ledai Callipo Gelateria, balzaminis actas GOCCE, apelsinas, mėta)     
 
 


