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PUSRYČIŲ MENIU (7:00 – 10:00 val.) Kaina 

Avižinių dribsnių košė 

(Patiekiama su sviestu arba trintomis uogomis) 

3,50 Eur 

Angliški pusryčiai 

(Keptas kiaušinis, skrudinta šoninė, pievagrybiai, pomidorai, pupelės, 

gruzdintos bulvės, skrudinta duonelė)  

8,70 Eur 

Omletai: 

(Patiekiamas su šviežiomis daržovėmis ir pomidorų padažu) 

(Patiekiama su sūriu, kumpiu ir pievagrybiais) 

(Patiekiama su ispaniška Chorizo dešra, skrudinta šonine, marinuota paprika) 

7,50 Eur 

Blyneliai įdaryti varške  

(Patiekiami su grietine ir vaisių džemu) 

6,90 Eur 
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SALOTOS Kaina 

Špinatų ir jautienos salotos (Virtuvės šefas rekomenduoja) 

(Špinatai, jautienos juostelės, vytinti pomidorai, kepinti sezamai ir  

Balzaminis užpilas) 

12,00 Eur 

Žaliosios salotos su karališkomis krevetėmis su apelsinų – citrinų užpilu 

(Salotos, apelsinai, karališkosios krevetės, užpilas) 

12,00 Eur 

Chevre salotos  

(Salotos,mėlynieji svogūnai, vyšniniai pomidorai , ožkos sūris, pinijų 

riešutai) 

8,50 Eur 

Klasikinės Cezario salotos   

(Traškiosios salotos, virti kiaušiniai, krutonai ir ančiuvių užpilas) 

8,00 Eur 

Cezario salotos su:  

            karališkomis krevetėmis 10,90 Eur 

            kepta grill lašiša 10,00 Eur 

            kepta vištienos filė 
 

8,90 Eur 

MĖSAINIAI Kaina 

Brandintos jautienos mėsainis „Royale" (virtuvės šefas rekomenduoja) 

(Brioche bandelė,gruzdintos bulvytės, keptų svogūnų ir šoninės džemas,  

pomidorų ir jalapeno pipirų padažas ) 

11,90 Eur 

Vegetariškas Mėsainis su žirnių baltyminių paplotėlių (tinka ir 

veganams) 

(Brioche bandelė, gruzdintos bulvytės,  pomidoras, agurkas, salota, 

veganiškas majonezas ir pomidorų padažas) 

11,90 Eur 

  

KARŠTIEJI IR  ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI Kaina 

Karališkosios krevetės su „Teriyaki“padažu  11,00 Eur 

Plonai pjaustyta žalios jautienos filė užkanda / Carpaccio 

(Jautienos medalionai, kaparėliai, džiovinti  pomidorai, „Džiugo“ sūris) 

12,50 Eur 

Silkių užkandėlė su keptais baravykais 

(Silkė, porai, kepinti baravykai, skrudintos bulvės) 

8,30 Eur 

Užkandžių rinkinys prie vyno  

(parmos kumpis, džiugo sūris, vytintų pomidorų užtepėlė su skrebučiu, 

marinuotos alyvuogės)  

9,00 Eur 

Užkandžių rinkinys prie alaus 

(Gruzdintos česnakinės duonos lazdelės su sūrio-majonezo kepure, 

aštriais riešutais, vytinta jautiena ) 

7,90 Eur 

Gruzdintos česnakinės duonos lazdelės su sūrio-majonezo kepure 6,00 Eur 

Marinuotos alyvuogės su prieskoninėmis žolelėmis  

(judosios, žaliosios alyvuogės be kauliukų) 

6,00 Eur  

 Kaina 
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SRIUBOS 

Jūros gėrybių sriuba   12,00 Eur 

Baravykų sriuba (kreminė) 7,50 Eur 

Dienos sriuba (klausti padavėjo) 2,30 Eur 

  

KARŠTIEJI PATIEKALAI Kaina 

Jautienos didkepsnis  Sauso brandinimo jautiena/Dry aged beef 

(Jautienos išpjova, patiekiama su Maitre D‘Hotel“ sviestu , keptomis 

daržovėmis ir virtomis – apkeptomis bulvėmis ) 

30,00 Eur 

Lašišos kepsnys keptas ant grotelių 

(Patiekiamas su keptomis daržovėmis ir krevečių padažu) 

13,90 Eur 

Vištienos pjausnys įdarytas daržovėmis ir šonine 

(patiekiamas su trijų grudų koše pagardinta morkų sviestu, keptomis 

daržovimės ir balto vyno padažu) 

12,50 Eur  

Kiaulienos sprandinės kepsnys su BBQ padažu 

(Patiekiamas su paprika, vyšninių pomidorų ir svogūnų kepure, keptomis 

bulvėmis) 

12,00 Eur 

Juostiniai makaronai (Fettuccine) makaronai su karališkom krevetėm ir 

daržovėmis  

13,00 Eur 

 

 

DESERTAI Kaina 

Napoleono tortas „Royale“ 5,50 Eur  

Karštas šokoladas  „Retro“/ 100g 5,50 Eur  

Juodas šokoladas 75%  

Pieninis šokoladas 32% su lazdyno riešutais 

(pasirinkite: su ledais, grietinėle, riešutais, mini zefyriukais) 

Naminiai „Royale“ ledai su žaliąja citrina ir karamele 6,00 Eur  

Natūralių vaisių kokteilis 5,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


