Karštieji patiekalai ant iešmo
Kiaulienos šašlykas
Tiekiamas su pasirinktomis daržovėmis ir pomidorų padažu, plikytais ryžiais ir
marinuotais svogūnais

6.20 Eur
½ porc

Aštrus sprandinės šašlykas

Tiekiamas su pasirinktomis daržovėmis ir barbekiu padažu, plikytais ir laukiniais
ryžiais bei marinuotais svogūnais

6.60 Eur
½ porc

Gurmaniškas sprandinės šašlykas

Tiekiamas su pasirinktomis daržovėmis ir barbekiu padažu, plikytais ir laukiniais
ryžiais bei marinuotais svogūnais

3.80 Eur
6.60 Eur

½ porc

Vištienos šašlykas

Tiekiamas su pasirinktomis daržovėmis ir paprikų majonezu, plikytais ryžiais ir
marinuotais svogūnais
ryžiais bei marinuotais svogūnais

3.60 Eur

3.80 Eur
6.30 Eur

½ porc

3.65 Eur

Prie šašlykų galite rinktis:
Šviežias daržoves
Marinuotas daržoves
Raugintas daržoves

Marinuoti šašlykai išsinešimui
Užsisakyti išanksto (2 dienas prieš atsiimant)
Kiaulienos šašlykas
Aštrus sprandinės šašlykas
Gurmaniškas sprandinės šašlykas
Vištienos šašlykas
Veršienos šašlykas (užsakymą pateikti prieš dvi dienas)

1 kg
8.00 Eur
8.80 Eur
8.80 Eur
8.60 Eur
17.50 Eur

Salotos
Šviežių daržovių salotos su karamelizuotais svogūnų traškučiais

3.00 Eur

Salotos su kepta lašiša

6.00 Eur

„Cezario“ salotos

3.20 Eur

„Cezario“ salotos su skrudinta šonine

3.60 Eur

„Cezario“ salotos su vištos krūtinėle

3.90 Eur

Salotos su keptu kumpeliu ir česnakiniais skrebučiais

3.90 Eur

*Prie salotų siūlome užsisakyti kvietinę bandelę

0.25 Eur

Šviežios daržovės, apšlakstytos salotų užpilu, pagardintos saulėje džiovintais pomidorais ir
karamelizuotais svogūnų traškučiais
Traškūs salotų lapai, vyšniniai pomidoriukai, apšlakstyti salotų užpilu, pagardinti saulėje džiovintais
pomidorais ir skrudintomis moliūgų sėklomis, tiekiami su karštais brokoliais ir kepta lašiša
Traškūs salotų lapai, česnakiniai baltos duonos skrebučiai, kietasis sūris, pagardinti ančiuvių padažu,
tiekiami su virtais kiaušiniais
Traškūs salotų lapai, česnakiniai baltos duonos skrebučiai, kietasis sūris, pagardinti ančiuvių padažu,
tiekiami su virtais kiaušiniais, skrudintos šoninės juostelėmis
Traškūs salotų lapai, česnakiniai baltos duonos skrebučiai, kietasis sūris, pagardinti ančiuvių padažu,
tiekiami su virtais kiaušiniais, kepta vištos krūtinėle
Traškūs salotų lapai, vyšniniai pomidoriukai, marinuoti agurkai, kietasis sūris, kepto kumpelio
gabalėliai, tiekiami su majonezo ir garstyčų padažu

Užkandžiai
Silkė „Retro“

4.80 Eur

Kepta duona su česnakais

1.80 Eur

Kepta duona su sūrio padažu

2.30 Eur

Bulvių traškučiai

2.20 Eur

Sūrio spurgytės

4.50 Eur

Rinkinys prie alaus

5.90 Eur

Žirniai su spirgučiais

2.00 Eur

Tiekiama su džiovintais baravykais, grietine, marinuotais svogūnais ir apkeptomis bulvių skiltelėmis

Tiekiami pasirinktinai su saldžiarūgščiu aitriųjų paprikų padažu, paprikų majonezu arba kečiupu

Tiekiamos pasirinktinai su saldžiarūgščiu aitriųjų paprikų padažu, paprikų majonezu arba sūrio padažu

Kepta duona su česnakais, bulvių traškučiai, sūrio spurgytės, vytintos dešrelės, patiekiami su sūrio padažu

Sriuba
Dienos sriuba

1.50 Eur

Šaltibarščiai

2.00 Eur

Teirautis padavėjo
Tiekiami su apkeptomis bulvių skiltelėmis (gaminami tik šiltojo sezono metu)

"Žaliukės" kopūstienė su šonkauliukais

3.20 Eur

Charčio

2.60 Eur

Kreminė baravykų sriuba

3.20 Eur

Rusiški barščiai

3.50 Eur

*Prie sriubos siūlome užsisakyti kvietinę bandelę

0.25 Eur

Raugintų kopūstų sriuba, tiekiama su kiaulienos šonkauliuku ir apkeptomis bulvių skiltelėmis
Aštri gruziniška sriuba, tiekiama su bandele
Baravykų sriuba, pagardinta grietinėle ir skrudinta šonine, tiekiama su česnakiniais baltos
duonos skrebučiais
Rusiška sriuba su avienos kukuliukais, tiekiama su apkeptomis bulvių skiltelėmis

Karštieji patiekalai
Lašišos kepsnys

9.20 Eur

Vištos krūtinėlės kepsnys

6.50 Eur

„Kijevo“ kotletas

6.00 Eur

„Astros“ kepsnys

6.00 Eur

Baravykais užkeptas kiaulienos nugarinės kepsnys

6.50 Eur

Kiaulienos sprandinės kepsnys

6.50 Eur

*Prie karštų patiekalų galite užsisakyti papildomus priedus:
Padažus: pomidorų / barbekiu / saldžiarūgštį aitriųjų paprikų / sūrio / kečiupą

0.60 Eur

Tiekiamas su aštriais balzaminiame acte marinuotais burokėliais, plikytais ir laukiniais ryžiais
bei sviestiniu padažu
Tiekiamas su traškiomis salotomis, pagardintomis karamelizuotų svogūnų traškučiais,
gruzdintomis bulvytėmis ir riešutiniu sviestu
Vištienos ﬁlė kotletas, pagardintas sviesto bei šviežių krapų įdaru, tiekiamas su šviežiomis
daržovėmis ir bulvių kroketais
Vištienos kepsnys, pagardintas sviesto, kiaušinių bei razinų įdaru, tiekiamas su karštomis
daržovėmis grietinėlės padaže ir bulvių kroketais
Kiaulienos nugarinės kepsnys, užkeptas baravykais ir sūrio padažu, tiekiamas su šviežių
daržovių salotomis ir apkeptomis bulvių skiltelėmis
Tiekiamas su pikantiškomis daržovėmis saldžiarūgščiame padaže, apkeptomis bulvių skiltelėmis
ir barbekiu padažu

Daržovių garnyrus: šviežias daržoves / marinuotas daržoves / raugintas daržoves /
pikantiškas daržoves saldžiarūgščiame padaže / karštas daržoves grietinėlės padaže /
aštrius balzaminiame acte marinuotus burokėlius

1.20 Eur

Bulvių arba ryžių garnyrus: bulvių kroketus / gruzdintas bulvytes / apkeptas bulvių skilteles /
plikytus ir laukinius ryžius

0.80 Eur

Kiti patiekalai
Troškinys–sriuba "Du viename" (500g)

4.20 Eur

Miško grybai su spirgučių padažu ir virtomis bulvėmis

4.20 Eur

Bulviniai blyneliai

3.30 Eur

Soti ir tiršta daržovių sriuba su virta karka ir pupelėmis

Tiekiami su grietine

Bulviniai blyneliai su šonine

3.80 Eur

Tiekiami su grietine

Vaikiški patiekalai
Vištytės piršteliai

3.50 Eur

Makaronai su kumpiu ir sūriu

3.90 Eur

Gruzdintos bulvytės

2.20 Eur

Lietiniai blyneliai su uogiene

2.20 Eur

Vanilinis ledų kokteilis

2.00 Eur

Braškinis ledų kokteilis

2.00 Eur

Vištienos ﬁlė juostelės džiūvėsėliuose, tiekiamos su šviežiais agurkais ir kečiupu
Makaronai su kiaulienos kumpeliu grietinėlės padaže, pagardinti fermentiniu sūriu
Tiekiamos su kečiupu

* Informacijos apie alergenus teiraukitės padavėjos
Patiekalų sudėtinės dalys gali būti šaldomos

Saldieji patiekalai
„Žaliukės“ desertas
Teirautis padavėjo

Karštas obuolių pyragas

2.30 Eur

Trupininis pyragėlis

1.00 Eur

Juodos duonos ledai

2.50 Eur

Griliažiniai ledai

2.50 Eur

Vaniliniai ledai su trintomis braškėmis

2.00 Eur

Tiekiamas su trintomis braškėmis ir vaniliniais ledais
Su naminės uogienės įdaru
Gaminami mūsų šašlykinėje, pagardinti juodųjų serbentų uogiene
Gaminami mūsų šašlykinėje, pagardinti šokoladiniu užpilu

Karštieji gėrimai
Espresas (Espresso)

1.40 Eur

Juoda kava

1.40 Eur

Kava su pienu

1.60 Eur

Kapučinas (Cappuccino)

1.80 Eur

Latė (Latte)

1.90 Eur

Sluoksniuota Latė (Latte Macchiato)

1.90 Eur

Arbata (plikoma) juodoji / žalioji / vaisinė

1.40 Eur

Imbierinė arbata su citrinomis

1.80 Eur

*Prie karštų gėrimų galite užsisakyti medaus, pieno ar citrinų priedą

0.30 Eur

