
NUO 11:00 IKI 16:00 VAL.

PRANCŪZIŠKAS 
OMLETAS  

OMLETAS SU
PIEVAGRYBIAIS IR

FETOS SŪRIU

OMLETAS 
PERSIA NANCY KALAMATA

SU KUMPIU IR ŠPINATAIS

Šviežios salotos, vyšniniai pomidorai,
mėlynasis svogūnas, žolelių užpilas,
kiaušiniai, džiovinti raudonėliai ir

bazilikai, „brioche“ bandelė,
žolelių sviestas. 

Šviežios salotos, vyšniniai pomidorai,

1, 3, 7, 11

1, 3, 7, 11

1, 3, 7, 11

 mėlynasis
 svogūnas, žolelių užpilas, kiaušiniai, karštai rūkytas
kiaulienos kumpis, špinatai, čederio sūris, „brioche“

bandelė, žolelių sviestas.

Šviežios salotos, vyšniniai pomidorai,
 mėlynasis svogūnas, žolelių užpilas,

kiaušiniai, pievagrybiai, špinatai,
 fetos sūris, „brioche“ bandelė,

žolelių sviestas.

4.95 € 5.95 € 5.45 €



PUERTO VALLARTA
1, 3, 6, 7, 9, 10, 11

Raudonosios ir baltosios
pupelės, paprika, kukurūzai,

mėlynasis svogūnas, fetos padažas,
sūris, kajano pipirai, kalendra,

chalapos paprika. 

5.45 €

Priedai: su „chorizo“ dešra 
5.95 €

Šviežios salotos, vyšniniai pomidorai, mėlynasis
svogūnas, žolelių užpilas, kepti kiaušiniai,

gruzdinta šoninė, „brioche“ bandelė, žolelių
sviestas. 

5.45 €

JACKSONVILLE

1, 3, 7, 11

Priedai pasirinktinai:
- Plakta grietinėlė, klevų sirupas ir

natūralus sviestas.
- Gruzdinta šoninė ir natūralus

sviestas.
- Trintos braškės ir natūralus

sviestas.

 

5.95€ 

1, 3, 7



Kiaušiniai, gruzdinta šoninė,
sūris, pomidorai, svogūnų

laiškai. 
 

5.65€ 

1, 3, 7

Kiaušiniai, „chorizo“ dešrelė, garbanotosios
bulvytės, natūralus sviestas, klevų

sirupas, pomidorai, svogūnų laiškai,
naminis fetos padažas, garstyčios.  

6.95€ 

1, 3, 6, 7, 9, 10

Kiaušiniai, avokadas, natūralus
sviestas, klevų sirupas, pomidorai,

svogūnų laiškai, sultenė.

 

5.65€ 

1, 3, 7



1, 3, 7, 9

1, 3, 6, 7, 10

Dešrelės kukurūzų tešloje,
naminis fetos padažas,
pomidorų padažas,
garstyčios, svogūnų laiškai.

SEATTLE CORN
DOGS

1, 3, 7

1, 3, 6, 7

Vištienos gabalėliai, naminis
mango - čili padažas.

DENVER NUGGETS

Sūrio spurgytės su chalapos
paprikomis ir naminiu fetos
padažu.

LOS ANGELES

1, 3, 7

Aštrus chalapos paprikų
užkandis su čederio sūrio
įdaru, pomidorų padažas.

SAN FRANCISCO

Daržovių suktinukai, naminis mango - čili padažas,
svogūnų laiškai.

BEIJING

4.55 € 

3.95 € 7.45 € 

3.95 € 6.45 € 

3.95 €

3.95 € 4.95 € 



1, 3, 6, 7, 10  

1, 3, 6, 7, 10

MILWAUKEE

1, 3, 6, 7, 10

DALLAS CURLY
FRIES

1, 3, 6, 7, 10, 14

1, 3, 6, 7, 10

1, 3, 6, 7, 10 

Natūralūs bulvių traškučiai,
naminis fetos padažas. 

Svogūnų žiedai,
naminis fetos padažas. 

Saldžiosios gruzdintos bulvytės, 
naminis fetos padažas. 

Garbanotosios bulvytės, 
naminis fetos padažas. 

Kalmarų žiedai,
naminis fetos padažas.            

Gruzdintos bulvytės,  naminis fetos padažas.
Pasirinktinai: Fri / Skiltelės

3.95 €

2.95 € 3.95 € 

3.95 € 4.95  €

2.95 € 3.95 € 

SARATOGA

OKLAHOMA

FLORIDA

KANSAS

4.45 € 5.45 €

3.95 € 4.95 €



Gruzdintos bulvytės su sūrio padažu,
šviežios chalapos paprikos, 

pomidorų padažas ir naminis
fetos padažas.

Pasirinktinai: Fri / Skiltelės

4.45 € 5.45 € 

3, 7

Pomidoras, mėlynas svogūnas, žaliosios paprikos,
smulkinta jautiena, raudonosios pupelės, sūris,
juodosios alyvuogės, šviežios chalapos paprikos.

Padažai: salsa, gvakamolė, grietinė.

Pomidoras, mėlynas svogūnas, žaliosios
paprikos, raudonosios ir baltosios pupelės,

sūris, juodosios alyvuogės,
šviežios chalapos paprikos.

Padažai: salsa, gvakamolė, grietinė.

6.95 €

6.45 €
 

1, 3, 6, 7

1, 3, 6, 7

 SU SMULKINTA JAUTIENA
Garbanotosios bulvytės, sūris, smulkinta
jautiena, pomidorai, mėlynasis svogūnas,

šviežios chalapos paprikos, marinuoti
agurkėliai, kiaušinis. 

6.45 €

1, 3, 6, 7, 9, 10

CURLY FRIES 

 SU DARŽOVĖMIS
Garbanotosios bulvytės, sūris, pomidorai,

šviežios chalapos paprikos, mėlynasis svogūnas,
gvakamolė, salsa, grietinė, kiaušinis.

5.55 € 6.45 €

1, 3, 6, 7  SU „CHORIZO“ DEŠRELE
Garbanotosios bulvytės, sūris, „chorizo“ dešrelė,
pomidorai, mėlynasis svogūnas, šviežios chalapos

paprikos, marinuoti agurkėliai, kiaušinis.

1, 3, 6, 7, 9, 10



7.95 €

Krevetės, „chorizo“ dešra, tortilijos,
grietinė, gvakamolė, kietasis sūris,

kepinti pievagrybiai, mėlynasis
svogūnas, česnakas, šviežios salotos,

kalendra, citrina.

Mažieji aštuonkojai, česnakas, raudonasis

Midijos, svogūnas, česnakas, baltasis
vynas, grietinėlė, petražolės, citrina.

vynas, žolelių užpilas, petražolės, citrina.

7.55 €

6.95 €

Rekomenduojama: su skrudintomis bulvytėmis
fri ir naminiu fetos padažu. 

+0.95 €

1, 2, 3, 6, 7, 9, 10

2, 4, 14

Marinuoti mažieji aštuonkojai, daržovių
suktinukai, kepti svogūnų - kalmarų žiedai,
marinuotos alyvuogės, dešrelės kukurūzų

tešloje, gruzdinti vištienos gabalėliai, aštrus
chalapos paprikų užkandis su čederio sūrio

įdaru, aštrios sūrio spurgytės, keptas
kamambero sūris, naminis fetos padažas,
pomidorų padažas, mango - čili padažas,

petražolės, žalioji citrina.

UŽKANDŽIŲ RINKINYS

18.95 €

1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14

1, 7, 14



1, 3, 6, 7, 9, 10

18.95 €

Kepti kiaulienos šonkauliai su juodųjų serbentų
marinatu, šparaginės pupelės, kepinti pievagrybiai,

mėlynasis svogūnas, bulvytės fri, sūris, šviežios 
chalapos paprikos, „chorizo“ dešrelė, vištienos
peteliai, pjaustytos morkytės, naminis fetos

padažas, viskio padažas, marinuotas
agurkėlis.

A L A U S  R I N K I N Y S

Vytintas kumpis, saliamis, „chorizo“ dešra,
„pepperoni“ dešra, „chorizo“ dešrelė, saulėje
džiovinti pomidorai, marinuotos alyvuogės,

rukola, čiabata.

8.95 €

1, 3, 6, 7, 9, 10

1, 3, 7

Marinuotos alyvuogės, mangas, slyva, kapariai,
figų džemas, kietasis sūris, mėlynasis pelėsinis
sūris, keptas varškės sūris, keptas kamambero
sūris, aštrios sūrio spurgytės, aštrus chalapos

paprikų užkandis su čederio sūrio įdaru, rukola,
balzamiko karamelė. 

8.95 €



LAS PALMAS
Brusketa su kepintais
pievagrybiais bei mėlynojo
pelėsio sūriu.

2.95 € 
1, 3, 7

1, 3, 7, 14

1, 3, 4, 7

1, 3, 6, 7, 9, 10

1, 3, 7

1, 2, 3, 7

1, 3, 7

SANTA CRUZ
Brusketa su vytintu kumpiu,
mangu bei rukola. 
2.95 € 

ALICANTE
Brusketa su marinuotais
aštuonkojais, citrina bei

petražolėmis.

3.25 € 

ALMERIA
Brusketa su rūkyta lašiša, kapario

uogomis, citrina bei tepamu
sūreliu su špinatais.

3.45 € 

3.25 € 

3.95 € 

Brusketa su keptu kamambero
sūriu, keptomis krevetėmis bei
gvakamolės užtepu.

GRANADA

GIRONA
Brusketa su rūkytu sūriu,
saldžios mėtos bei obuolių- 
bazilikų džemu.

2.95 € 

1, 3, 4, 7

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14

TARRAGONA
Brusketa su tunu, agurkais,
kaparėliais bei tepamu sūreliu 
su špinatais.

2.95 € 

MALAGA
Brusketa su kepta „chorizo“
dešrele, šviežiomis chalapos
paprikomis, vyšniniais pomidoriukais
bei kalendra.

 
 

FEROLIS

4 vnt. Las Palmas, 4 vnt. Malaga, 4 vnt. Girona,
4 vnt. Santa Cruz, 4 vnt. Granada,
4 vnt. Alicante, 4 vnt. Almeria,
     4 vnt. Tarragona. 

Brusketų rinkinys

18.95 €



Trumų - špinatų sriuba su
baltosios duonos skrebučiais,
gruzdinta šonine ir grietine.

3.55 €

CORDOBA

Brokolių ir mėlynojo pelėsinio sūrio sriuba. 

3.95 €

BADALONA
Jūros gėrybių sriuba su baltuoju vynu, 
krevetėmis, lašiša, midijomis,
kalmarų žiedais, česnakais, šviežiomis chalapos
paprikomis, pomidorais ir kaparėliais.

6.95 €

MEXICALI
pomidorais, svogūnais, aitriaisiais pipirais „piri piri“,
Aštri sriuba su vištiena,

marinuotais agurkėliais, paprikomis ir grietine. 

4.55 €

LUCCA
Pomidorinė sriuba
su kietuoju sūriu ir baziliku.

Papildomai:
- „Tortellini“ su rikotos sūriu ir špinatais.
- Kepta „chorizo“ dešrele.
4.95 €

3.95 €

NEVADA
1, 7

1, 3, 7

1, 3, 6, 7, 9, 10

6, 7, 9

2, 4, 6, 14



Tortilija, mėlynasis svogūnas,
vyšniniai pomidorai, šviežios salotos,
vištiena, česnakas, dūminė paprika,

gruzdintos bulvytės fri,
tzatziki padažas.

5.95 €

1, 3, 7

Tortilija, mėlynasis svogūnas, vyšniniai
pomidorai, šviežios salotos, brandinta
jautienos nugarinė, česnakas, dūminė

paprika, raudonėlis, čiobrelis, gruzdintos
bulvytės fri, tzatziki padažas.

6.95 €

1, 3, 7



TEXAS MEGA WOW 3000
SUPER COOL 100%

Mėsainis su jautiena

Smulkinta jautiena, sūris, šviežios salotos,
chalapos paprikos, mėlynasis svogūnas,
pomidorų padažas, majonezas,
marinuoti agurkėliai. 
 

12.95€ Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

KEPSN IA I

1, 3, 7, 10, 11



Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Pasirinkite
 
mėgstamą

 
garnyrą.

- Skrudintos bulvytės fri su naminiu fetos padažu.     
- Bulvytės skiltelėmis su naminiu fetos padažu.    
- Natūralių bulvių traškučiai su naminiu fetos padažu.    
- Garbanotosios bulvytės su naminiu fetos padažu.    

- Skrudinti svogūnų žiedai su naminiu fetos padažu.       
- Šviežios salotos su mėlynuoju svogūnu, vyšniniais pomidorais

ir žolelių užpilu.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą:
0.95 € 
0.95 €
0.95 €
1 .25 €

0.95 €
0.95 €

Keptas varškės sūris, saulėje džiovinti
pomidorai, špinatai, šviežias bazilikas,

mėlynasis svogūnas, naminis fetos
padažas.

5.95 €

Vištiena, sūris, gruzdinta šoninė, pomidorai,
keptas kiaušinis, romėniškos salotos 

su ančiuvių užpilu.

6.95 €

Vištiena, gvakamolė, šviežios salotos,
pomidoras, mėlynasis svogūnas,

feta sūris.

5.95 €

1, 3, 6, 7, 10
1, 3, 6, 7, 10

1, 3, 6, 7, 10
1, 3, 6, 7, 10

1, 3, 6, 7, 10

1, 3, 6, 7, 10

1, 3, 6, 7, 10

- Skrudintos saldžiosios bulvytės su naminiu fetos padažu.    1 .95 €

- Bulvytės raidytės.       0.95 €

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 4, 7, 10, 11



Smulkinta jautiena, sūris, šviežios
salotos, pomidoras, chalapos paprikos,

mėlynasis svogūnas, pomidorų padažas,
majonezas, marinuoti agurkėliai.   

 

6.45 €

Vištiena, „pepperoncini” padažas su saulėje
džiovintais pomidorais, mėlynasis svogūnas,
keptas kiaušinis, šviežios salotos, pomidoras,

šviežias bazilikas, čederio sūris, „pepperoni“ dešra.

6.95 €

Smulkinta jautiena, naminis barbekiu
padažas, sūris, šviežios salotos, pomidoras,

marinuoti agurkėliai, gruzdinta šoninė,
kepinti svogūnai. 

6.45 €

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 7, 10, 11

1, 3, 6, 7, 10, 11

Smulkinta jautiena, sūris, marinuoti
agurkėliai, baltasis svogūnas, pomidorų

padažas, majonezas.

5.75 €
Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

1, 3, 6, 7, 10



Smulkinta jautiena, sūris, šviežios
salotos, pomidoras, chalapos paprikos,

mėlynasis svogūnas, pomidorų padažas,
majonezas, marinuoti agurkėliai.

9.45 €

Texas
Miami south beach

Chicago
California

A
Kentucky

labama

Vištiena, gvakamolė, šviežios salotos,
pomidoras, mėlynasis svogūnas,

feta sūris.

8.95 €
Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 7, 10, 11

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 6, 7, 10, 11

   1, 3, 4, 7, 10, 11

Boston classic   1, 3, 6, 7, 10

Smulkinta jautiena, „pepperoni“ dešra  , sūris,
pomidorai, marinuoti agurkėliai, marinuoti

svogūnėliai, mėlynasis svogūnas, kepinti
svogūnai, šviežios salotos, viskio padažas,

šviežios chalapos paprikos.
9.45 €

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

1, 3, 6, 7, 10, 11



Smulkinta jautiena, „pepperoni“ dešra,
šviežios salotos, pomidoras, majonezas,

sūris, šviežios chalapos paprikos,
mėlynasis svogūnas.

5.85 €
Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

S U M U Š T I N I S

1, 3, 6, 7, 10, 11

Vištiena, gruzdinta šoninė,
šviežios salotos, pomidoras,

majonezas, sūris. 

Smulkinta jautiena, „pepperoni“ dešra,
šviežios salotos, pomidoras, majonezas, sūris,

šviežios chalapos paprikos, mėlynasis svogūnas.

5.65 €

8.45 €

Vištiena, gruzdinta šoninė,
šviežios salotos, pomidoras,

majonezas, sūris.

7.95 €

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 6, 7, 10, 11



„Brioche” bandelė, kepta brandinta jautiena,
mėlynasis svogūnas, kepinti pievagrybiai, barbekiu

padažas, chalapos paprikos, sūris. 
6.45 €

w
e  l e t  t h e  d o g s  o u

t

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

1, 3, 7, 11

5.95 €

5.95 €

5.95 €

„Brioche“ bandelė, vištiena, svogūnas,
skrudinta šoninė, marinuoti agurkėliai, sūris,
„pepperoncini“ padažas su saulėje džiovintais

pomidorais.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

„Brioche” bandelė, keptas kamambero
sūris, karamelizuoti svogūnai, vyšniniai
pomidorai, špinatai, bazilikas, naminis

fetos padažas.

Kiaušiniai, grietinėlė, sūris, mėlynasis
svogūnas, kepinti pievagrybiai, kumpis,

šviežios salotos, vyšniniai pomidorai,
svogūnų laiškai, žolelių užpilas,

„brioche” bandelė, žolelių
sviestas, grietinė.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

1, 3, 7, 10, 11

1, 3, 6, 7, 10, 11

1, 3, 7, 11



Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Vištienos peteliai, morkytės,
agurkai.

Rekomenduojame su šiais padažais:
- Naminis „Bu�alo“ padažas.
- Naminis barbekiu padažas.

5.95 €
8vnt.

Brandinta jautienos nugarinė, kepinti svogūnai,
paprika, cukinija, mėlynasis svogūnas, kepinti

pievagrybiai, bulvytės skiltelėmis, viskio padažas.

12.95€

5.95 €

Kiaušiniai, grietinėlė, sūris, mėlynasis
svogūnas, kepinti pievagrybiai, cukinija,

paprika, šviežios salotos, šviežias bazilikas,
vyšniniai pomidorai, žolelių užpilas,

„brioche” bandelė, žolelių sviestas, grietinė.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Kiaulienos šonkauliai, naminis „bu�alo“ padažas,
sūrio padažas, kepinti svogūnai, kepinti

pievagrybiai, morkytės, agurkai, garbanotosios
bulvytės, svogūnų laiškai, naminis fetos padažas.

11.95 €

1, 6, 7, 9, 10

1, 3, 7, 11

1, 6, 7, 9, 10

1, 6, 9, 10



Kiaulienos šonkauliai, juodųjų serbentų marinatas,
šparaginės pupelės, kepinti pievagrybiai, mėlynasis

svogūnas, bulvytės skiltelėmis, viskio padažas.

8.95 €

Brandinta jautienos nugarinė, krevetės
marinuotos česnaku ir kalendra, bazilikų - 

špinatų bulvių košė, kepintas česnakas,
kepintos morkos, cukinija, pievagrybiai,

mėlynasis svogūnas, viskio padažas.
15.95 €

SALAMANCA

9.95 €

SAN LUIS
Su vištiena

8.95 €

ENSELADA
Su krevetėmis
marinuotomis

česnaku ir kalendra

11.95 €

SANTA CATARINA
Su brandinta jautienos

nugarine

Visos fajitos patiekiamos su:
Ryžiais pagardintais kalendra ir žaliųjų citrinų sultimis, marinuotomis paprikomis,
mėlynaisiais svogūnais, tortilijomis, žaliąja citrina.
Padažai: Salsa, gvakamolė, grietinė, trintos pupelės užkeptos sūriu.

Su brandinta jautiena,
vištiena ir krevetėmis

marinuotomis česnaku
ir kalendra 

28.95 €
(4 žm.)

a m i g o s

d e l i c i o s o

1, 2, 6, 7, 9, 10

1, 3, 7

1, 3, 7

1, 2, 3, 7

1, 2, 3, 7

1, 6, 7, 9, 10

 



Smulkinti pomidorai, mėlynasis svogūnas, ryžiai su kalendra ir žaliųjų citrinų
sultimis, kukurūzai, raudonosios pupelės, grietinė, šviežios salotos,
sūris, kukurūzų traškučiai, svogūnų laiškai, gvakam ortilija.

Padažai:  Salsa, gvakamolė, grietinė.

BUENNAVISTA 
+ marinuotos paprikos

ACAPULCO 
+ vištiena

5.95 € 6.55 € 6.95 €

,

MEXICO 
+ brandinta jautiena ir chalapos
paprikos

BUENNAVISTA 
+ marinuotos paprikos

ACAPULCO 
+ vištiena

5.95 € 6.55 € 6.95 €

MEXICO 
+ brandinta jautiena ir chalapos
paprikos

Smulkinti pomidorai, mėlynasis svogūnas, ryžiai su kalendra ir žaliųjų citrinų
sultimis, kukurūzai, raudonosios pupelės, grietinė, šviežios salotos,
sūris, kukurūzų traškučiai, svogūnų laiškai, gvakamolė, salsa, tortilija.

Padažai:  Salsa, gvakamolė, grietinė.

BUENNAVISTA 
+ marinuotos paprikos

ACAPULCO 
+ vištiena

6.45 € 6.95 €

Smulkinti pomidorai, mėlynasis svogūnas, ryžiai su kalendra ir žaliųjų citrinų sultimis, kukurūzai, raudonosios pupelės,
grietinė, šviežios salotos, sūris, gvakamolė, salsa, tortilija.

MEXICO 
+ brandinta jautiena ir chalapos
paprikos

BUENNAVISTA 
+ marinuotos paprikos

ACAPULCO 
+ vištiena

6.45 € 6.95 € 7.95 €

MEXICO 
+ brandinta jautiena ir chalapos
paprikos

1, 3, 7

1, 3, 7 1, 3, 7

1, 3, 7
1, 3, 7

1, 3, 7

7.95 €  



lkinta jautiena, pomidorai, “piri - piri” pipirai, svogūnas, paprika, česnakas,
udonosios pupelės, čiobrelis, kukurūzai, kietasis sūris,
kurūzų traškučiai, šviežios petražolės, tortilija.

 

95 €

LEON
su jautiena

S ulkinta jautiena, cha

raudonosios pupelės, sūris, naminis
fetos padažas, svogūnų laiškai,

kukurūzai, tortilija. 

6.

LA PAZ 
su vištiena

Vištiena, svogūnas, naminis
fetos padažas, svogūnų

laiškai, tortilija. 

Padažai: Salsa, gvakamolė, 
grietinė.

Padažai: Salsa, gvakamolė, 
grietinė.

Padažai: Salsa, gvakamolė, 
grietinė.

6.75 €

CHIHUAHUA 
su daržovėmis

Marinuotos paprikos, mėlynasis
svogūnas, cukinija, sūris,

raudonosios pupelės,
naminis fetos padažas,

svogūnų laiškai, tortilija.

6.55 €

Smulkinta jautiena, pomidorai, „piri - piri” pipirai, svogūnas, paprika, česnakas,
raudonosios pupelės, čiobrelis, kukurūzai, kietasis sūris,
kukurūzų traškučiai, šviežios petražolės, tortilija.

 

6.95 €

LEON
su jautiena

Smulkinta jautiena, šviežios
chalapos paprikos, mėlynasis

svogūnas, raudonosios pupelės, sūris,
naminis fetos padažas, svogūnų laiškai,

kukurūzai, tortilija. 

7.55 €

LA PAZ 
su vištiena

Vištiena, svogūnas, naminis
fetos padažas, svogūnų

laiškai, tortilija. 

Padažai: Salsa, gvakamolė, 
grietinė.

Padažai: Salsa, gvakamolė, 
grietinė.

Padažai: Salsa, gvakamolė, 
grietinė.

6.95 €

CHIHUAHUA 
su daržovėmis

Marinuotos paprikos, mėlynasis
svogūnas, cukinija, sūris,

raudonosios pupelės,
naminis fetos padažas,

svogūnų laiškai, tortilija.

6.95 €

1, 3, 6, 7, 9, 10

1, 3, 6, 7, 9, 10 1, 3, 6, 7, 10 1, 3, 6, 7, 10

GRANDE



Plekšnė, paprika, mėlynasis svogūnas,
kepinti pievagrybiai, cukinija,
rozmarinas, citrina, čiobrelis.

Garnyrai pasirinktinai:
- Ryžiai su kalendra ir žaliųjų citrinų sultimis.

- Bazilikų - špinatų bulvių košė.
- Skrudintos bulvytės fri.

- Bulvytės skiltelėmis.
+ 0.95 €

7.95 €

7.95 €

Vištiena, krevetės marinuotos su
česnaku ir kalendra, bazilikų - špinatų

bulvių košė, sūrio padažas, paprikų
dribsniai, šviežios petražolės.

Garnyrai pasirinktinai:
- Kepintos daržovės : mėlynasis svogūnas, pievagrybiai,

cukinija, paprikos. 
- Marinuotos paprikos, mėlynasis svogūnas.

Lašiša, kepintas mėlynasis svogūnas,
šparaginės pupelės, brokoliai ir morkytės,
grietinėlės padažas su svogūnais, citrina.

Garnyras: Ryžiai su kalendra ir žaliųjų citrinų sultimis.

8.95 €

4

1, 4, 6, 7

1, 2, 3, 7

7.45 €

Vištiena, bazilikų - špinatų bulvių košė, sūrio
padažas, paprikų dribsniai, šviežios

petražolės.

1, 3, 7

Garnyrai pasirinktinai:
- Kepintos daržovės : mėlynasis svogūnas, pievagrybiai,

cukinija, paprikos. 
- Marinuotos paprikos, mėlynasis svogūnas.



VALENCIJA MEJORADO
su jūros gėrybėmis

Marinuoti mažieji aštuonkojai,
krevetės marinuotos su

česnaku ir kalendra, kalmarų žiedai,
midijos, lašiša, marinuotos paprikos,

mėlynasis svogūnas, ryžiai, žalieji
žirneliai, ciberžolė, citrina, šafranas,
                       čiabata.
11.95 € / 32.95€ (3-4 žm.) (3-4 žm.)

SEVILLA
su vištiena, krevetėmis

ir midijomis 

Vištiena, krevetės marinuotos su
česnaku ir kalendra, midijos, marinuotos

paprikos, mėlynasis svogūnas, ryžiai,
žalieji žirneliai, ciberžolė, citrina,

šafranas, čiabata.

Marinuotos paprikos, juodosios
alyvuogės, brokoliai, kepinti

pievagrybiai, cukinija, mėlynasis
svogūnas, ryžiai, žalieji žirneliai,

ciberžolė, citrina, šafranas, čiabata.

9.95 € / 28.95€ 

PAMPLONA
su daržovėmis

7.95 € / 20.95€ (3-4 žm.)

7.95 €

Baltasis vynas, marinuoti aštuonkojai,
midijos, krevetės marinuotos su česnaku
ir kalendra, saulėje džiovinti pomidorai,

„tagliatelle“ makaronai, grietinėlė, šviežios
petražolės, kietasis sūris.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 14
1, 2, 3, 6, 7, 14

1, 2, 3, 4, 6, 7, 14

6

B
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6.45 €

Vištiena, pievagrybiai, svogūnai,
„tagliatelle“ makaronai, grietinėlė,
šviežios petražolės, kietasis sūris.

1, 3, 7

6.95 €

„Chorizo“ dešra, svogūnai, česnakas,
saulėje džiovinti pomidorai, kaparėliai,
baltasis vynas, „tagliatelle“ makaronai,
šviežias bazilikas, vyšniniai pomidorai,
kietasis sūris, rukola, žolelių užpilas.

1, 3, 6, 7, 9, 10

Vištiena, „tagliatelle“ makaronai, gruzdinta
šoninė, vyšniniai pomidorai, kiaušinis, 

romėniškos salotos, ančiuvių užpilas, kietasis sūris.

1, 3, 4, 7

„Pepperoni“ dešra,  kepinti pievagrybiai,
juodosios alyvuogės, šviežios chalapos

paprikos, „tagliatelle“ makaronai, sūrio padažas.

1, 3, 6, 7

Smulkinta jautiena, kukurūzai, raudonosios
pupelės, pomidorai, „tagliatelle“ makaronai, šviežios

salotos, šviežios chalapos paprikos, čederio sūris.
Padažai: Salsa, gvakamolė, grietinė.

1, 3, 7
Vyšniniai pomidorai, kepinti pievagrybiai,

špinatai, avokadas, kietasis sūris, „tagliatelle“
makaronai, grietinėlė, „ricotta“ sūris.

Papildomai: su lašiša ir žaliąja citrina.

1, 3, 7

4

6.45 €

6.45 €

6.95 €

8.45 €

6.45 €



Svogūnai, baltasis vynas, „ricotta“
sūris, grietinėlė, kietasis sūris, špinatai.

1, 3, 6, 7

1, 3, 7

1, 2, 3, 7 1, 3, 7

5.95 €

Itališka čiabata, naminis fetos padažas, sūrio
padažas, mocarela, „pepperoni“ dešra.

1, 3, 7

6.95 € 6.95 €

6.95 €

Baltasis vynas, baravykai, cukinija,
svogūnai, česnakai, šviežias čiobrelis, ryžiai,

grietinėlė, kietasis sūris. 

8.55 €

Krevetės marinuotos su česnaku ir
kalendra, marinuoti aštuonkojai, svogūnai,
česnakas, ryžiai, baltasis vynas, grietinėlė,

kietasis sūris, rukola.

Porai, baltasis vynas, vištiena, svogūnai,
česnakas, ryžiai, grietinėlė, šviežias čiobrelis,

kietasis sūris.

5.95 €

Itališka čiabata, naminis fetos padažas, sūrio padažas,
mocarela, kepinti pievagrybiai, skrudinti svogūnai.

1, 3, 7



Su ančiuvių užpilu
Romėniškos salotos, kiaušinis, vyšniniai
pomidorai, baltosios duonos skrebučiai,

ančiuvių užpilas, kietasis sūris.

Su vištiena ir gruzdinta šonine

6.45 €5.45 €

Vištiena, gruzdinta šoninė, romėniškos salotos,
kiaušinis, vyšniniai pomidorai, baltosios

duonos skrebučiai, ančiuvių užpilas, kietasis
sūris.

Su kepta lašiša
Lašiša, romėniškos salotos, kiaušinis, vyšniniai

pomidorai, baltosios duonos skrebučiai,
ančiuvių užpilas,

kietasis sūris, citrina.

Su vištiena, krevetėmis
ir gruzdinta šonine
Krevetės marinuotos su česnaku

ir kalendra, vištiena, gruzdinta šoninė,
romėniškos salotos, kiaušinis, vyšniniai

pomidorai, baltosios duonos skrebučiai, 
ančiuvių užpilas, kietasis sūris.

7.95 €

7.95 €

8.95 €

Su krevetėmis

7.45 €

Krevetės marinuotos su česnaku
ir kalendra, romėniškos salotos, kiaušinis,

vyšniniai pomidorai, baltosios duonos
skrebučiai, ančiuvių užpilas, 

kietasis sūris, citrina.

Su kepta lašiša ir
krevetėmis

Lašiša, krevetės marinuotos su
česnaku ir kalendra, romėniškos

salotos, kiaušinis, vyšniniai
pomidorai, baltosios duonos
skrebučiai, ančiuvių užpilas,

kietasis sūris, citrina. 

1, 3, 4, 6, 7, 10

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

1, 3, 4, 6, 7, 10

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

1, 3, 4, 6, 7, 10

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10



Šviežios salotos, špinatai, lašiša,
„ricotta“ sūris, mėlynasis svogūnas,

kiaušinis, vyšniniai pomidorai, avokadas,
kapario uogos, citrina, juodosios alyvuogės,

šviežias agurkas, tzatziki padažas.

7.95 €

Šviežios salotos, brandinta jautienos
nugarinė, špinatai, skrudinti svogūnai,
mėlynojo pelėsio sūris, slyvos, šviežios

chalapos paprikos, mėlynasis svogūnas,
vyšniniai pomidorai, žolelių padažas.

7.45 €

Šviežios salotos, vištiena, avokadas,
mėlynasis svogūnas, vyšniniai pomidorai,

kukurūzai, čederio sūris, gruzdinta šoninė,
žolelių užpilas. 

6.45 €

1, 3, 4, 7

1, 3, 7

1, 3, 7



1, 3, 7

7.45 € 8.45 €

Tortilija, šviežios salotos, raudonosios
pupelės, kukurūzai, avokadas, žalioji citrina,

šviežios chalapos paprikos, pomidorai, kukurūzų
traškučiai, čederio sūris.

Padažai: Salsa, gvakamolė, grietinė.

- Su vištiena. - Su brandinta
jautienos nugarine.

1, 3, 7

1, 3, 4, 6, 7, 11

2

2

   

6.95 €

7.95 €

Šviežios salotos, špinatai, rukola, 
sezamo sėklos, avokadas, šviežias agurkas,
naminis mango - čili padažas, žalioji citrina,

mocarela sūris, kietasis sūris, keptas kamambero
sūris.

+ krevetės

Šviežios salotos, slyvos, vyšniniai
pomidorai, feta sūris, vytintas kumpis,

apelsinų ir šalavijų užpilas. 

6.95 €

Krevetės  marinuotos su česnaku
ir kalendra, šviežios salotos, vyšniniai
pomidorai, mangas, slyvos, mėlynasis

svogūnas, kepintos moliūgų sėklos,
apelsinų ir šalavijų užpilas.

7.95 €



VIŠTIENOS GABALĖLIAI “NUGGETS”
SU GRUZDINTOMIS BULVYTĖMIS
FRI IR POMIDORŲ PADAŽU.

4.95 €

“-AŠ NEŽINAU” 1, 3, 7, 9

BLYNELIAI SU VARŠKE
“-NU MAAMA”

VIŠTIENOS PŪKUČIAI
“-AŠ NORIU ŽAIST”

1, 3, 7

BULVYTĖS RAIDYTĖS
SU POMIDORŲ PADAŽU.

3.95 €

1, 3, 7, 9

1, 3, 7, 9

 Varškė, trintos braškės, grietinė,
cukraus pudra. 

3.95 €

Smulkinta vištiena, bulvytės raidytės,
šviežios salotos, vyšniniai pomidorai,
žolelių užpilas, pomidorų padažas.

5.45 €

VIŠTIENOS FILĖ
“-MAN NESVARBU”

1, 3, 7, 9

 bVištienos filė, ulvytės raidytės,
šviežios salotos, vyšniniai pomidorai,
žolelių užpilas, pomidorų padažas.

5.45 €

BLYNELIS MEŠKUTIS
“-AŠ BŪSIU GERAS VAIKAS”

1, 3, 7
Amerikietiškas blynelis, sausainiai su
šokoladu, grietinėlė, braškių užpilas.

4.95 €

MAKARONAI SU SŪRIU
IR SVIESTU

“-NUPIRKIT MAN LEDŲ”

“-NORIU VALGYT SU
RANKYTĖM”

1, 3, 7

„Tagliatelle“ makaronai, sviestas, sūris,
vyšniniai pomidorai.

3.95 €

KUKURŪZINĖS DEŠRELĖS
“-AŠ NENORIU VALGYT”
1, 3, 6, 7, 9

Dešrelės kukurūzų tešloje, pomidorų
padažas.

4.25 €



su ledais ir vyšnių užpilu.

3.95 €

su ledais ir prancūzišku skanėstu „macarons“   
3.95€

su vyšnių užpilu ir „Oreo“ sausainiu.
3.95 €

3.95 €

su vyšnių užpilu.
1, 3, 6, 7, 9

1, 3, 7

1, 3, 7

1, 3, 7

su ledais, karameliniu užpilu ir cinamonu.

3.95 €
1, 3, 7

1, 3, 7, 8, 9

KARŠTAS

su braškių ir aviečių uogiene, klevų
sirupu, bananais ir plakta grietinėle.

4.95 €

DESERTAI



3.55 €3.55 €3.55 €3.55 €

su šokolado užpilu, ledais ir
karamelizuotais riešutais.

4.95 €

3.95€

1, 3, 5, 7, 8, 9

1, 3, 7

1, 3, 7 1, 3, 7 1, 3, 7 1, 3, 7



Su zefyriukais,  „Bubble gum“
skonio sirupu ir plakta grietinėle.

Su „Snickers“ šokoladiniu batonėliu,
karameliniais riešutais ir plakta grietinėle.

Su „Oreo“ sausainiais ir 
plakta grietinėle.

Su amerikietiškais sausainiais „Chocolate
Chip Cookies“ ir plakta grietinėle. 

Su „Tupla“ šokoladiniu batonėliu ir plakta
grietinėle.

Su šokoladiniu riešutų kremu
„Nutella“, bananais, šokolado
užpilu ir plakta grietinėle. 

Su šokoladiniu riešutų kremu „Nutella“,
braškėmis ir plakta grietinėle.

4.55 €

Su „Twix“ šokoladiniu batonėliu, traškiais
šokoladiniais dribsniais ir plakta grietinėle.

1, 3, 5, 6, 7, 8 1, 3, 5, 6, 7, 8
1, 3, 7

1, 3, 6, 7

1, 3, 6, 7 1, 3, 6, 7

1, 3, 6, 7, 8

1, 3, 5, 6, 7, 8



Su karameliniais spragėsiais,
cukraus vata, plakta grietinėle,
karamelės užpilu.

Su “Oreo” sausainiais, plakta grietinėle,
šokolado užpilu. 

Su obuolių pyragu, amerikietiškais sausainiais
„Chocolate Chip Cookies“, plakta grietinėle ir
karameliniu užpilu.

Su prancuziškais skanėstais “Macarons”,
plakta grietinėlė, zefyriukais ir miško uogų
užpilu.

Su vafliu mirkytu belgiškame
šokolade, traškiais šokoladiniais
dribsniais, plakta grietinėle,
šokolado užpilu.

Su naminiu vyšnių pyragu, plakta grietinėle,
šokolado ir vyšnių užpilais.

6.55 €
 

 

 

F U N  D A Y

Su migdoliniu - šokoladiniu tortu, plakta
grietinėle, karamelizuotais riešutais,
šokolado užpilu.

1, 3, 6, 7, 8, 9
1, 3, 6, 7, 8, 9

1, 3, 6, 7, 8, 9

1, 3, 6, 7, 8, 9

1, 3, 6, 7, 8, 9
1, 3, 6, 7, 8, 9 1, 3, 6, 7, 8, 9



Su
 
„Oreo“ sausainiais,

 
plakta

grietinėle, šokolado užpilu. 

Su karameliniu vafliu, plakta grietinėle,
karamelizuotais riešutais, kepintų riešutų
sirupu, karamelės užpilu.

Su prancūziškais skanėstais “Macarons”, plakta
grietinėle, zefyriukais, amareto skonio sirupu,
šokolado užpilu.

4.65 €- -

 

 

 

Su amerikietiškais sausainiais, „Chocolate Chip
Cookies“ skonio sirupu bei plakta grietinėle.

Su belgiškame šokolade mirkytu vafliu, karameliniais spragėsiais, plakta
grietinėle, karamelės užpilu.

1, 3, 6, 7, 8, 9
1, 3, 6, 7, 8, 9

1, 3, 6, 7, 8, 91, 3, 7 1, 3, 6, 7, 8, 9


