
Dvaro ir dzūkiška virtuvė

VEGETARIŠKI PATIEKALAI
ĮDARYTAS BAKLAŽANAS ~ 5,80 €                                                        

Ypatingas skonis – baklažanas įdarytas perliniu kuskusu, džiovintais pomidorais ir užkeptas „mozzarella“ sūriu 
bei apšlakstytas dvaro ponių gamintu raudonuoju pesto padažu

LIETINIAI BLYNAI
LIETINIAI BLYNELIAI SU KUMPIU IR SŪRIU didelė ~ 3,30 € / maža ~ 2,30 €

patiekiami su grietine                                                                                                                                                                                          
LIETINIAI BLYNELIAI SU VARŠKĖS KREMU  didelė ~ 3,20 € / maža ~ 2,20 €

patiekiami su grietine ir trintomis uogomis   
LIETINIŲ KREPŠELIAI SU VIŠTIENA/VAISIAIS didelė ~ 3,50 € / maža ~ 2,50 €

orkaitėje kepti lietinių blynų krepšeliai, patiekiami su grietine 

DESERTAI
„DZŪKIJOS DVARO“ VIZITINĖ - ŠOKOLADINIS BUROKĖLIŲ PYRAGAS  ~ 2,90 €                                           

sodraus šokolado ir burokėlio švelnumo duetas, patiekiamas su karštųjų vyšnių bei baltojo pudingo padažais                                                                                                                                                                                                                             

DVARIŠKASIS VARŠKĖS PYRAGAS ~ 3,00 €                                                                      
traškaus pagrindo pyragas su maskarponės sūrio kremu, pagardintas karamelizuotais obuoliais                                                                                

NAMINIS NAPOLEONAS ~ 3,00 €                                                                
pagal ponios receptą gamintas Napoleonas patiekiamas su spanguolių uogiene                                                                                                  

LEDINĖ SPALVŲ GAMA ~ 2,30 €                                                                                           
poniški ledai su tirpstančiais morengais, šviežiomis uogomis arba zefyrais  

PIENIŠKAS KOKTEILIS SU SPURGA ~ 2,40 €
Ypatinga saldžioji naujiena!                                                     

PIENO - LEDŲ KOKTEILIAI ~ 1,90 €                                                                 
bananinis/ šokoladinis/ braškinis/ vanilinis su zefyriukais

VAIKŲ MENIU
GRUZDINTOS BULVYTĖS FRI ~ 2,30 € 

traškiosios bulvytės fri su pomidorų padažu  

               GRUZDINTOS BATATŲ LAZDELĖS ~ 2,80 €                                                    
saldžiųjų bulvių lazdelės – sveikesnė alternatyva bulvytėms fri! Patiekiamos su pomidorų padažu                       

Į PANKO DŽIŪVĖSĖLIUS ĮKRITĘ VIŠTIENOS GABALĖLIAI ~ 3,80 €                                                                                 
vaikų džiaugsmas - gruzdinti vištienos gabaliukai patiekiami su bulvytėmis fri ir pomidorų padažu                                        

NAMINIS MĖSAINIS ~ 4,80 €                                           
su pasirinkta mėsyte: traškia vištiena arba kapota jautiena, patiekiamas su traškiomis fri bulvytėmis   

GRUZDINTI NAMINIAI VARŠKĖS BURBULIUKAI ~ 2,90 €                                           
naminiai varškėtukai, patiekiami su trintomis uogomis, juoduoju šokoladu, karamele arba auksiniu klevų sirupu

DVARO VAFLIAI SU LEDAIS ~ 2,50 €
naminiai vafliai patiekiami su trintomis uogomis, juoduoju šokoladu, karamele arba auksiniu klevų sirupu                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                             

    

Jei ne grybai ir ne uogos,
dzūkų mergos būtų nuogos,

jei ne pupos, jei ne lyšiai,
gruntų bernai būt nuplyšį...

MARCINKONIŲ KAIMAS



UŽKANDŽIAI
DZŪKIJOS DVARO ŽYMIAUSIA SILKĖ ~ 3,80 € 

silkė ant auksaspalvių bulvinių blynelių, perteptų Philadelpia sūriu, patiekiama su mažaisiais pomidoriukais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SILKĖ PAGARDINTA KANAPIŲ SĖKLOMIS ~ 3,50 €                                                                        

su apkeptomis bulvėmis, raugtais agurkėliais, kanapių sėklomis, grietinės ir krienų padažu                                                                                                             
PONŲ MĖGSTAMIAUSIAS JAUTIENOS CARPACCIO ~ 7,00 € 

pagardintas kaparėliais, džiovintais pomidorais, rukolos lapeliais, figų balzamiko acto kremu                                                                                                                                                                                                                                                                                            
GRUZDINTI DUONOS PIRŠTELIAI SU SŪRIO PADAŽU ~ 3,50 € 

ką tik iškepti duonos piršteliai pagardinti česnaku, įsisukę išsilydžiusio sūrio patale                                                                                                                                                                                                                               
GRUZDINTOS DUONOS RIEKELĖS /PIRŠTELIAI ~ 2,90 €

patiekiami su gardžiu sūrio padažu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SŪRIO SPURGOS  ~ 3,80 €                                                                                                               
patiekiamos su aštriu padažu

MĖSIŠKA UŽKANDĖLĖ ~ 5,10 € ( 2 asm.) / ~ 9,80 € ( 4 asm.)                                                                                              
dvaro mėsos asorti su rūkytos elnienos dešrelėmis, vytintu kiaulienos kumpiu, sūdytais lašiniais, skilandžiu, pagardinta marinuotais 

agurkėliais bei mėlynuoju svogūnu 

VYNO UŽKANDĖLĖ ~ 4,70 € ( 2 asm.) / ~ 8,80 € ( 4 asm.)                                                                                        
poniškasis užkandis – keptas sūris su sėklomis, vytintas kumpis, kietasis sūris, dvaro ponių marinuotos alyvuogės ir kriaušės 

ALAUS UŽKANDĖLĖ ~ 12,50 € ( 4 asm.)
duonos riekelės su sūrio padažu, elnienos dešrelės, sūdyti lašinukai, rūkytas sūris, sūris su sėklomis, rūkytos putpelės, dvaro ponių 

marinuotos alyvuogės, traškios lazdelės 

KARAMELIZUOTI VIŠTIENOS PETELIAI ~ 3,90 €
KEPTAS VARŠKĖS SŪRIS SU PRIESKONINĖMIS ŽOLELĖMIS ~ 4,00 €  

su česnakine duonele  
 

                           

SALOTOS
TRAŠKIOS DVARIŠKIŲ SALOTOS SU VIŠTIENOS KRŪTINĖLE ~ 4,60 €                                                        

TRAŠKIOS DVARIŠKIŲ SALOTOS SU LAŠIŠOS FILĖ ~ 5,50 €                                                 

TRAŠKIOS DVARIŠKIŲ SALOTOS SU TIGRINĖMIS KREVETĖMIS ~ 5,70 €                                       
salotų miksas su vyšniniais pomidorais, agurkais bei kietuoju sūriu, patiekiama su česnakiniais skrebučiais                                                                                                           

GURMANIŠKOS SALOTOS SU TIGRINĖMIS KREVETĖMIS IR VIŠTIENA ~ 5,80 €                            
salotų miksas pagardintas šparaginėmis pupelėmis, morkomis bei agurkais                                                 

SVEIKUOLIŠKOS SALOTOS SU BUROKĖLIAIS IR APELSINAIS ~ 3,90 €                                                                
salotų miksas su burokėliais, apelsinais, vyšniniais pomidorais, marinuotomis alyvuogėmis ir pistacijų riešutais                                                                                                                                          

SALOTOS SU VYTINTU SERANO KUMPIU IR MOCARELA SŪRIU ~ 4,80 €                                                             
salotų miksas su vyšniniais pomidorais, agurkais ir marinuotomis alyvuogėmis

SALOTOS SU KEPTA ANTIES KRŪTINĖLE ~ 5,90 €                                                             
salotų miksas su vyšniniais pomidorais ir agurkais pagardinta keptų obuolių skiltelėmis, svogūnų džemu

*Prie salotų pasirinkite padažą: medaus - garstyčių, prieskoninių žolelių, majonezo 
                                                                                                 

SRIUBOS
DZŪKIŠKA GRYBIENĖ DUONOS KEVALE ~ 3,60 €                                                                                                                                                                                        

PONIŠKA SRIUBA SU ELNIENA ~ 4,50 €                      
patiekiama su prancūzišku česnakiniu skrebučiu                                                                                                 

ŠUTINTA RAUGINTŲ KOPŪSTŲ SRIUBA didelė ~ 3,30 € / maža ~ 2,50 €                                                          
patiekiama su rūkytais šonkauliukais ir virtomis bulvėmis su lupena 

AŠTRI DVARIŠKIŲ SRIUBA (čili sriuba) didelė ~ 3,80 € / maža ~ 2,90 € 
pagardinta malta mėsa, pupelėmis bei patiekiama su prancūzišku česnakiniu skrebučiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DVARO ŠALTIBARŠČIAI  didelė ~ 2,70 € / maža ~ 2,00 €                      
patiekiami su virtomis bei apkeptomis bulvėmis 

  Dėl patiekaluose esančių alergenų prašome teirautis padavėjų
                                                                            

DZŪKŲ KRAŠTO BULVINIAI PATIEKALAI
DZŪKIŠKA BANDA  didelė ~ 5,50 € / maža ~ 3,90 €                            

DZŪKIŠKA BANDA SU PEČIUJE TROŠKINTA VIŠTIENOS KULŠELE ~ 5,40 €
TRAŠKIEJI DVARO BULVINIAI BLYNAI ~ 3,90 €  

BULVINIAI BLYNAI PAGARDINTI KEPTA ŠONINE ~ 4,30 €  
BULVINIAI BLYNAI SU SŪDYTA LAŠIŠA ~ 5,00 € 

pertepti filadelfija sūrio kremu 

* Bulviniai patiekalai patiekiami su Jūsų pasirinktu padažu: tradicinis dzūkų „darycinis“, grietinė arba spirgučiai

                                                                                        

TRADICINIAI DZŪKIŠKI MĖSOS PATIEKALAI
TROŠKINTI DZŪKIŠKI „ZRAZAI“ ~ 6,90 € 

dvaro ponių pamušta kiauliena įdaryta džiovintais miško grybais

GLAZŪRUOTA KROSNYJE KEPTA KIAULIENOS KARKA (gaminame ~ 45 min.) ~ 8,90 €   
patiekiama su troškintais kopūstais, raugtais agurkėliais, krienais ir garstyčiomis

* Pasirinkite: su žirniais ar su bulvėmis (siūloma 2asm.) 

KARŠTI PAUKŠTIENOS PATIEKALAI   
GRILYJE KEPTA ANTIES KRŪTINĖLĖ ~ 12,50 € 

patiekiama su karamelizuotų obuolių skiltelėmis bei juodųjų serbentų padažu

KEPTA VIŠTIENOS KRŪTINĖLĖ SU ODELE ~ 5,90 €  
pagardinta feta ir mozarela sūriais ir raudonuoju pesto padažu 

VIŠČIUKO PUSELĖ MARINUOTA DZŪKIŠKOJE SAMANĖJE  didelė ~ 8,80 € / maža ~ 6,20 €  
 patiekiama su česnakų pagardu

VIŠTIENOS KRŪTINĖLĖS ŠAŠLYKAS didelė ~ 6,00 € / maža ~ 4,00 €   
                                                                       

KARŠTI KIAULIENOS PATIEKALAI
SULTINGAS KIAULIENOS MUŠTINIS ~ 6,90 €   
keptas grilyje, patiekiamas su dvaro kepsnių padažu

DZŪKIJOS DVARO SPRANDINĖS ŠAŠLYKAS  didelė ~ 6,00 € / maža ~ 4,00 €               
keptas grilyje, patiekiamas su marinuotais svogūnais bei dvaro kepsnių padažu                  

ŠVIEŽIAIS ROZMARINAIS MARINUOTA KIAULIENOS IŠPJOVA ~ 7,20 €           
kepta grilyje, pagardinta baravykų padažu

SULTINGA KIAULIENOS ŠONINĖ ~ 6,00 € 
kepta krosnyje, pagardinta grietinės ir krienų padažu 

GLAZŪRUOTI KIAULIENOS ŠONKAULIUKAI (gaminame ~ 45 min.) ~ 8,30 € 
kepti grilyje, pagardinti kepsnių padažu

          

KARŠTI JAUTIENOS IR ŽVĖRIENOS PATIEKALAI
MEDŽIOTOJŲ ELNIENOS KEPSNYS ~ 18,00 €

keptas grilyje, pagardintas juodųjų serbentų padažu   
JAUTIENOS DIDKEPSNIS (išpjova) ~ 17,50 €         
keptas grilyje, patiekiamas su kepsnių padažu

JAUTIENOS PIPIRINIS DIDKEPSNIS (išpjova) ~ 17,50 €
keptas grilyje, patiekiamas su aštriuoju dvaro padažu    

ŽUVIES IR JŪROS GĖRYBIŲ PATIEKALAI
KROSNYJE KEPTA DORADA ~ 9,90 €  

pagardinta kepta citrina, sviestu su žalumynais, rožiniais pipirais ir česnaku                                                                                                           
KROSNYJE KEPTA ŠAMO FILĖ  ~ 8,70 €

pagardinta keptu apelsinu bei sviestu su apelsinų gabaliukais

TRAŠKIOS TIGRINĖS KREVETĖS ~ 7,90 €   
pagardintos česnakiniu padažu

Dėl patiekaluose esančių alergenų prašome teirautis padavėjų

    Patiekalai ruošiami 
tradiciniame dzūkiškame 

malkomis kūrenamame pečiuje

Tik savaitgaliais

PASIRINKITE
 DU GARNYRUS 
PRIE KARŠTŲJŲ 

PATIEKALŲ:

- šviežios daržovės
 -gruzdintos daržovės

- keptos šakniavaisinės daržovės
- karamelizuoti burokėliai

- virtos ir apkeptos bulvės
- gruzdintos bulvytės

- kroketai
- laukiniai ryžiai

KARŠTA 

Tik savaitgaliais


