SALOTOS
SALAD

Daržovių salotos su rūkytu kumpiu,česnakiniu majonezo padažu ir
skrebučiais (1;7)
Vegetable Salad with Smoked ham, Garlic mayonnaise sauce and Croutons

7,00 €

Šviežių daržovių salotos su gruzdinta šonine ir sezamais (11)
Fresh vegetables salad with bacon, and sesame seeds

7.00 €

Tuno salotos su graikinio jogurto padažu (3;4;7)

9.00 €

Tuna salad with Greek yogurt sauce
Šviežių daržovių salotos su sūdyta lašiša
Fresh Vegetable Salad with Salmon Fillet

(4)

Gardžiosios salotos su krevetėmis (2;3)
Delicious salad with shrimp
Daržovių salotos su bruskete užkepta kriauše,ožkos sūriu,
pagardintos kanapių sėklomis(1 ;7)
Fresh vegetable salad with goat cheese and pear

10.00 €
10.00 €

9.00 €

KARŠTI UŽKANDŽIAI

Karamelizuotų krevečių, ananasų iešmelis

12 €

Caramelized shrimp, pineapple skewer
Karštas avokado užkandis su fetos sūriu, cherry džiovintais pomidorais(1;7)
Hot avocado with feta cheese, cherry-dried tomatoes

Vištienos krūtinėlė su apelsininėmis salotėlėmis

9,50 €

9,50 €

Chicken breast with orange salad
Prancūziškos ančių kepenėlės su karamelizuotais mėlynųjų svogūnų ir
juodųjų serbentų terre
French Duck Liver with Caramelized Onions and Black Currant Terre

14,00 €

UŽKANDĖLĖS
APPETIZERS
Lašišų griežinėliai (carpaccio) su salotų puokšte ir kaparėliais (4)
Salmon Carpaccio with Salad Bouquet, Caper and White Wine Sauce
Marinuotos silkės rolmopsai garstyčių padaže ( 4:10)
Marinated herring rollmops with mustard sauce
Vytintos elnienos, gaivių daržovių užkandis (7)
Dried venison, refreshment of fresh vegetables
Užkandėlė prie vyno
(7)
(sūris Džiugas, mozarela, čederis, alyvuogės, dž.pomidorai)
Snack with wine (cheese Džiugas, mozzarella, cheddar, olives, dried tomatoes)

11,00 €
7,00 €

12,00

8,00 €

Sraigės su česnakiniu sviestu patiekiamos su prancūzišku skrebučiu (6 vnt.) (1;7 )
Snails with Garlic Butter, served with French Toast

10,00 €

Svogūnų žiedai Tempura tešlos apvalkale ( 1;3 )
Onion Rings in Temmpura Batter

5,00 €

Specialaus marinavimo alyvuogių, vynuogių užkandis
Marinated black, green Olives and grapes

6,00 €

Gruzdinta duona su česnakais ( 1 )
Fried Bread with Garlic

4,00 €

Gruzdinta duona su česnakiniu sūrio padažu ( 1;7 )
Fried Bread with Cheese and Garlic Sauce

5,00 €

Traškus krevečių, daržovių užkandis
Crispy shrimp, vegetable snack

9,00

(1;2)

VEGETARIŠKI PATIEKALAI IR KARŠTI UŽKANDŽIAI
VEGETARIAN MEALS AND HOT SNACKS
Šviežių daržovių asorti su Provanso žolelėmis
Assorted Fresh Vegetables with Herbs of Provance

5,00 €

Salotos su feta sūriu, saulėje džiovintais pomidorais
ir grūdų pabarstukais ( 7;8;11 )
Fresh Vegetable Salad with Feta and Sun – dried Tomato tossed with Nuts

9,00 €

Avokado ir burokėlių karpačio su mozarelos sūriu (7;10)
Avocado and beet Carpaccio with mozarelos cheese
Daržovių, juodųjų lęšių Ratatouille
Vegetables, black lentils Ratatouille

9,00 €

8,00

Daržovių troškinėlis po sluoksniuotos tešlos skarele (1;3;7)
Vegetable Crumble

6,00 €

Firminis dvaro daržovių sluoksniuotis su ožkos sūriu ( 1;3;7;10 )
Special Manor House dish- Layered Vegetables with Goat Cheese

8,00 €

SRIUBOS
SOUPS
(Klausti padavėjo)
Dvaro baravykienė duonos kubilėlyje ( 1;7 )
Manor House Boletus Cream-soup in a Loaf of Bread
Consomme sultinys su sūriu apkeptais skrebučiais ( 1 ;7 )
Chicken Broth with Fried Croutons and Cheese
Lietuviški šaltibarščiai su karštomis bulvėmis (7)
Lithuanian Cold Beetroot Soup and Boiled Potatoes
Žuvienė su krevetėmis (2;4;7)
Fish soup with shrimp

8,00 €
4,00 €

5,00 €
7,00 €

MILTINIAI IR BULVINIAI PATIEKALAI
MEALY DISHES
Naminiai makaronai su lašiša, grietinėlės padažu ir Parmezano sūriu ( 1;3;4;7 )
Homemade Pasta with Salmon, Cream Sauce and Parmesan Cheese
Naminiai makaronai su daržovėmis, grietinėlės padažu ir Permezano sūriu
Homemade Pasta with vegetables creame sausre and Parmesan cheese (1;3;7)

10,00 €

9,00 €

Virtinukai su žvėriena
(1;7)
Dumplings with wild animals meat

9.00

Blyneliai su česnakine varške,sūdyta lašiša ( 1;3;7 )
Pancakes with garlic curd, salted salmon
Blyneliai su varške ir trintų braškių padažu ( 1;3;7 )
Pancakes with curd and grated strawberry sauce
Blyneliai su bananais ir šokolado padažu ( 1;3;7 )
Pancakes with bananas and chocolate sauce

8,00 €
6,00 €
6,00 €

DVARO FIRMINIAI PATIEKALAI
BISTRAMPOLIS MANOR HOUSE SPECIALS
Dvaro triušis grietinėlės padaže su džiovintomis slyvomis, bulvių koše
ir burokėlių skritinėliais ( 7 )
Manor Rabbit in Cream Sauce with Mashed Potatoes, Prunes and Beetroots Salad

13,00 €

Kepta antis su karamelizuotais obuoliais, kriaušėmis pagardinta medaus
ir spanguolių padažu
Fried Duck with Caramelized Apples, Pears and Honey flavored with Cranberry Sauce

16.00 €

Šernienos kepsneliai su riešutų plutele, raudonojo vyno padažu
ir bulvių bei morkų koše ( 6;7;8 )
Wild Boar Steak with Walnut Crust, Red Wine Sauce and Mashed Potatoes and Carrots

17,00 €

Brandintas ėrienos „Rump“ kepsnys, patiekiamas su įdaryta paprika
ir balzamiko padažu ( 6 )
Lamb T-bone Medallions served with Stuffed Pepper and Balsamic Sauce

20,00 €

KARŠTIEJI PAUKŠTIENOS PATIEKALAI
MAIN POULTRY DISHES
Vištienos file užkepta ananasu, fetos sūriu patiekiama su šv.daržovių krepšeliu,
ryžiais
( 1; 7 )
Chicken fillet baked with pineapple, feta cheese served with vegetable basket,rice

10,00 €

Vištienos kepsnys su kokoso pieno padažu
Chicken steak with coconut milk sauce

9,50 €

( 1)

Kalakutienos file kepsneliai, apvynioti rūkyta šonine, patiekiami su bulvių piure,
šviežiomis daržovėmis ir baltojo vyno padažu (1;7)
Turkey filet wrapped cakes,,smoked bacon, served with potato pure, fresh vegetables
and wine sauce
Kalakutienos kepsnys su saldžiarūgščiu padažu, bulvių kroketais, šv.daržovėmis,
kepta vynuogių keke
(1;3)
Roast Turkey with feta type Cheese Sauce, Carrot and Potato Puree

12,0 €

11,00 €

KARŠTIEJI MĖSOS PATIEKALAI
MAIN MEAT DISHES
Kiaulienos sprandinės kepsnys su bulvių, pievagrybių “Ratatouille” (7)

11,00 €

Pork neck roast with potatoes, Ratatouille mushrooms
Kiaulienos šonkauliukai su gruzdintomis bulvių skiltelėmis, marinuotomis
daržovėmis ir krienų padažu
Pork Ribs with Fried Potatoes, Marinated Vegetables and Horseradish Sauce

12,00 €

Jautienos didkepsnis patiekiamas su aštriu sviestu ir špinatais įdaryta bulve ( 7 )
Steak served with Hot Buttered and Potato stuffed with Spinach

23,00 €

KARŠTIEJI ŽUVIES PATIEKALAI
MAIN FISH DISHES
Šv. Petro žuvis su keptomis daržovėmis ir burokėlių siūlais ( 1;4 )
St. Peter’s Fish with Fried Vegetables and Strips of Beetroots

14,00 €

Lašiša su provanso plutele, patiekiama su juodųjų lęšių,brokolių Ratatouille
( 4 ;7)
Salmon with Provencal Crust, served with black lentils, broccoli Ratatouille

15,00 €

Sterko file suktinukas patiekiamas su Aldente daržovėmis (4)
Sterk fillet roll is served with Aldente vegetables

12,00

SALDIEJI PATIEKALAI
DESSERTS
Dienos pyragas su ledais, pagardintas šokoladu( 1;3;7 )
Cake of the Day with ice cream seasoned with chocolate
Dienos pyragas
Cake of the Day
Ledai su karštu šokoladu ir riešutais (5;7)
Ledai su trintomis braškėmis (7)
Ledai su karamele
(7)
Ice cream with a Variety of Condiments
Varškės desertas su šviežiomis braškėmis
Curd Dessert with Strawberries

(7)

Sluoksniuotoje tešloje keptas obuolys, kimštas trintomis braškėmis,
patiekiamas su šokolado padažu ir ledais ( 1;3;7 )
Baked Apple in Puff Pastry, stuffed with Strawberries, served with
Chocolate Sauce and Ice cream

5,00 €
4,00 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €

5,00 €
6,00 €

