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/ MENIU /

/SRIUBOS/

/KARŠTIEJIPATIEKALAI/

Šaltibarščiai
(Pateikiami su keptomis mini bulvytėmis)

3,00€

Aštri jautienos sriuba
(Pateikiama su kepta tortilija)

4,20€

Trinta cukinijų sriuba
(Pateikiama su omletu)

3,20€

/SALOTOS/
Salotos su mocarellos sūriu
(Salotų lapai, agurkai, pomidorai, mėlynas svogūnas, alyvuogės,
žolelių padažas)

4,20€

Lapinės salotos su vištiena
(Salotų lapai, agurkai,ridikėliai pomidorai, parmezanas,
garstyčių padažas)

5,00€

Salotos su kepta lašiša
(Salotų lapai, agurkai, šparaginės pupelės, mėlynas svogūnas,
alyvuogės, rytietiškas padažas)

5,80€

Salotos su tigrinėmis krevetėmis
(Salotų lapai, agurkai, greipfruktas,ridikėliai, pomidorai, parmezanas,
vyno - grietinėlės padažas)

7,50€

Tuno salotos
8,30€
(Salotų lapai, apelsinas, greipfruktas, sezoninės uogos, raudonojo
tuno file,sezamo sėklos,parmezanas, balzamiko kremas rytietiškas padažas)
Sveikuolių salotos
(Morkos, kopūstai, burokėliai, moliūgų sėklos, citrina, tortilija,
alyvuogių aliejus)

3,50€

/VAIKIŠKASMENIU/

Vegetariška lazanija
(baklažanas, cukinija, mocarella ir trintų pomidorų padažas)

6,20€

Vištienos natūralus sultinys
(su vaikiškais makaronais)

Kepta skumbrė
(mini bulvytės, vyšniniai pomidorai, sojų pupelės,
balto vyno padažas)

8,50€

Traškios vištienos lazdelės
5,00€
(Patiekiama su gruzdintomis bulvytėmis, agurkais ir pomidorų padažu)

2,80€

10,80€

Blyneliai su varške
(Pateikiami su grietine ir trintomis uogomis)

4,50€

Jautienos išpjovos didkepsnis
(keptos mini bulvytės, šviežios arba grill daržovės, viskio padažas)

16,00€

Blyneliai su kumpiu ir sūriu
(Kepti lietiniai blyneliai su virto kumpio ir fermentinio sūrio įdaru)

4,50€

Antienos kepsnys
(kriaušė, bruknės, užkepta kukurūžų košė, parmezanas,
bruknių padažas)

12,50€

Varškėtukai
(kepti arba virti, patiekiami su trintų braškių padažu ir grietine)

3,80€

2,80€

„Nori“ lašiša
(lašišos file, baklažanas,cukinija, paprika, mini morkytės,
vyšniniai pomidorai, jūros dumbliai, sūrio garstyčių padažas)

11,20€

Gruzdintos bulvytės
(Patiekiamos su pomidorų padažu)
Pieno ir ledų kokteilis
(Braškinis, bananinis, vanilinis arba šokoladinis)

2,00€

Viščiukas tabaka
(marinuotos daržovės, česnakinis padažas)

12,50€

Ledai
(Pateikiami su braškių, karamelės arba šokolado užpilu)

3,50€

Kiaulienos išpjovos kepsnys
(virtos mini bulvytės, šviežios arba grill daržovės, grybų padažas)

/UŽKANDŽIAI/
Kepinta duona
(Patiekiama su sūrio padažu, česnakais.)

3,20€

Brusketų rinkinys
(brusketos su: pomidorų salsa, parmos kumpiu ir ančiuviais)

5,10€

Rinkinys prie alaus
(Kalmarų žiedai, svogūnų žiedai, sūrio - jelapeno rutuliukai,
vištienos lazdelės. Pateikiama su sūrio ir sweet chili padažais)

7,20€

Rinkinys prie vyno
(Parmos kumpis, trijų rūšių sūriai, tigrinės krevetės ir alyvuogės)

10,50€

