
 

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 duonos skrebučiu)   

Užkepta austrė su špinatais, troškintais Martini  3.20 € 
(Austrė, sviestas, špinatai, česnakas, baltas vynas, grietinėlė, panko džiūvėsėliai, Parmigiano 
Reggiano sūris, patiekiama su prancūzišku duonos skrebučiu)   

   

Užkandžiai   
Bruschetta:    2.00 € 

su pieninio ėriuko ir anties kepenėlių paštetu   

su avinžirnių ir vasarinių triufelių    

su alyvuogių ir trumų užtepėle    

Alyvuogių asorti    4.00 € 

(juodosios alyvuogės, žaliosios alyvuogės)   

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)   

    

Salotos   

“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)    

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   

Keptos sraigės, įdarytos žaliuoju sviestu, patiekiamos su prancūzišku skrebučiu  4.00 € 

Omletas su ožkos sūriu Galopin   4.50 € 
(Kiaušiniai, ožkos sūris, grietinėlė, lapinės salotos, alyvuogių aliejus CARLETTI, prancūziškas 
skrebutis)   

Omletas su puskiečiu Beemster Mild sūriu   4.50 € 
(Kiaušiniai, sūris Beemster Mild, grietinėlė, lapinės salotos, alyvuogių aliejus CARLETTI, 
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)   

      

Sriubos   

Dienos sriuba   3.50 € 

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)   

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)   

Kiaulienos šonkauliukai, glazūruoti BBQ padažu  10.00 € 

(Kiaulienos šonkauliai, BBQ padažas, baby bulvytės, lapinės salotos, pomidorai, agurkai)   

Lėtai kepta anties šlaunelės mėsa su bruknių-vyno padažu ir karamelizuotomis 
kriaušėmis  12.00 € 
(Anties šlaunelės mėsa, bruknių-vyno padažas, karamelizuotos kriaušės, baby bulvytės, lapinės 
salotos)   

Lėtai kepti veršienos žandai su Marsalos vyno padažu ir svogūnų džemu  12.00 € 
(Veršienos žandai, raudonas vynas, vyšnios, svogūnų džemas, baby bulvytės, lapinės salotos, 
pomidorai, agurkai)   

Tuno kepsnys su sezamo sėklomis  15.00 € 

(Keptas tunas, sezamo sėklos, kepti vyšniniai pomidorai, kepta cukinija, balto vyno padažas)   

   

Desertai    

Panna cotta su avietėmis    3.50 € 

(Grietinėlė, pienas, vanilė, apelsinas, trintų aviečių tyrė, mėtos lapelis)   

Ledai su alyvuogių aliejumi ir uogomis    4.50 € 

(Vaniliniai itališki ledai Callipo Gelateria, CARLETTI alyvuogių aliejus, avietės, gervuogės, šilauogės)   

Ledai su balzaminiu actu ir uogomis    4.50 € 

(Braškiniai itališki ledai Callipo Gelateria, GOCCE balzaminis actas, avietės, gervuogės, šilauogės)   

 

      


