
Bastoncini di mozzarella 
Skrudintos mocarelos sūrio lazdelės su salotomis ir pomidorų padažu

Bruschetta tradizionale
Itališka čiabata duona su šviežiais pjaustytais pomidorais, bazilikų pesto ir raudonaisiais svogūnais

Bruschetta con prosciutto di Parma
Itališka čiabata duona su Parmos kumpiu, mocarela ir rukola

Fritto di mare 
Gruzdintos jūros gėrybės, patiekiamos su sadžiarūgščiu padažu

Antipasto misto 
Rinktinis Parmos kumpis, Milano saliamis, aštrus saliamis, švelnaus šalto rūkymo kumpis, Grana padano sūris,
marinuotos itališkos alyvuogės, saulėje džiovinti pomidorai. Patiekiama su itališka duonele

Antipasti / Užkandžiai

Zuppa di pomodoro  
Pomidorų sriuba 3.95 €

Caprese Bufala
Buivolių pieno mocarelos sūris, pjaustyti pomidorai ir bazilikų pesto padažu

7.50 €4.25 €

4.75 €

5.25 €

6.50 €

9.75 €

Tagliere di formaggi 
Grana padano sūris, emmental - kietasis sūris, ožkos pieno sūris, mocarela. 
Patiekiama su džiovintais vaisiais, uogiene ir itališkais krekeriais 12.50 €

Tagliere di bruschette (4-6 asmenims)
Trijų rūšių bruschette rinkinys: tradicinė su pomidorais; su Parmos kumpiu ir mocarela; su karamelizuotais svogūnais 
bei lydytu ožkos sūriu. Patiekiama su rukola, alyvuogėmis ir vyšniniais pomidorais 25.90 €

Tagliere fritto misto (4-6 people)
Gruzdintos jūrų gėrybės, čiabata su česnaku ir mocarelos sūriu, bruschetta su rūkyta lašiša 
ir ant grotelių keptu baklažanu bei cukinija. Patiekiama su itališka duonele

Tagliere misto (5 people / 10 people)
Mocarelos sūrio lazdelės, Burrata sūris, tradicinė itališka čiabata su pomidorais, rinktinis Parmos kumpis, 
Milano saliamis, aštrus saliamis, švelnaus šalto rūkymo kumpis, Grana padano ir emmental sūriai,
saulėje džiovinti pomidorai. Patiekiama su itališka duonele

Da condividere / Dalintis

29.50 €

25.90 € 44.50 €

Insalate / Salotos

Bufalina

Gražgarsčių lapų salotos su buffalo mocarela, pomidorais, Parmos kumpiu ir avokadu 7.90 €

Gamberi e mango 

Salotų lapai su džiuvėsėliuose keptomis krevetėmis ir vyšniniais pomidorais. Patiekiama su šviežiu mangu bei jo padažu 8.50 €

Nizzarda

Salotų lapai, šparaginės pupelės, virti kiaušiniai, mažosios bulvytės, pomidorai, juodosios alyvuogės, pagardintos balzaminiu actu

5.90 €

11.50 €
9.75 €

Capra 

Salotos su keptu ožkos sūriu, keptomis paprikomis, baklažanu bei cukinija. Patiekiama su burokėliais ir pesto padažu 7.25 €

- su tuno kepsiu

- su lašišos kepsniu

Croccante

Salotų lapai, traškūs šoninės gabaliukai, duonos skrebučiai, parmezano sūris ir cezario padažas

5.50 €

8.50 €
9.50 €

- su vištienos krutinėle

- su gruzdintomis krevetėmis ir kalmarais

Pane con aglio e mozzarella 
Kepta itališka čiabata duona su česnaku ir mocarelos sūriu

Tik užsakius iš anksto

4.50 €

11.25 €6.25 €

Minestrone  
Tradicinė itališka daržovių ir lęšių sriuba 3.95 €

Bruschetta con salmone
Itališka čiabata duona su rūkyta lašiša, tepamu sūriu ir krapais 5.25 €

Polpette
Tradiciniai itališki mėsos kukuliai su pomidorų padažu 5.90 €

Olive miste
Marinuotos alyvuogės su itališka duonele 3.00 €

Greca 

Salotų lapai, paprika, agurkai, juodosios alyvuogės, raudonieji svogūnai ir fetos sūris 6.75 €

Pasta / Makaronai su padažu

Carbonara
Rūkyta kiaulienos šoninė, kiaušinio trynys

Alla Bolognese  
Tradicinis itališkas maltos jautienos ragu padažas

Spaghetti
Aglio, olio e peperoncino  
Česnakas, čili pipirai, alyvuogių aliejus

Penne
Siciliana

Keptas baklažanas, skrudinta paprika, vyšniniai pomidorai, 
buivolių pieno mocarela ir čili pomidorų padaže

Burratina

Vyšniniai pomidorai ir bazilikas pomidorų padaže. Patiekiama su šviežiu Burratos sūriu 

Vodka, salmone e spinaci

Rūkyta lašiša, špinatai, vyšniniai pomidorai ir švieži krapai rose ir degtinės padaže

Salsiccia fresca e funghi 

Šviežios itališkos dešrelės su pievagrybiais grietinėlės padažė

4 formaggi
Keturių rūsių sūrio padažas (gorgonzola, taleggio, emmental, Parmigiano Reggiano)

Casarecci

Pollo e funghi  
Vištiena, pievagrybiai ir vyšniniai pomidorai rose padaže

Vongole e bottarga

Moliuskai, botarga, vyšniniai pomidorai . Pagardinta baltu vynu ir alyvuogių aliejumi

Pollo e broccoli 

Vištiena, brokoliai ir vyšniniai pomidorai grietinėlės padaže

Allo scoglio 

Krevetės, midijos, moliuskai ir kalmarai balto vyno ir pomidorų padaže

Pappardelle all’ uovo

Alla Bolognese

Tradicinė itališka lazanija su malta jautienos mėsa ir bešamelio padažu 7.50 €

Lasagna

Risotto / Ryžiai
Vegetariano

Su sezoninėmis daržovėmis ir pomidorų padažu 6.90 €

Zucca e gorgonzola

7.50 €Su moliūgais ir gorgonzolos sūriu

Pollo e asparagi

Su vištiena ir šparagais 8.50 €

Ai frutti di mare    

Su jūros gėrybėmis pomidorų padažu 10.50 €

Gamberi e zuicchine 

Krevetės, cukinija, petražolės, česnakai ir vyšniniai pomidorai kreminiame padaže

Pilno grūdo makaronai 

Makaronai be gliuteno

1.00 €

2.00 €

9.90 €5.50 €

12.90 €7.25 €

14.75 €8.50 €

12.50 €6.90 €

13.50 €7.50 €

12.90 €7.25 €

15.50 €8.75 €

12.50 €6.90 €

12.90 €7.25 €

14.20 €7.90 €

13.50 €7.50 €

14.20 €7.90 €

16.90 €9.50 €

18.90 €10.50 €

Namų gamybos bazilikų pesto padažas su vištiena ir pievagrybiais

Šviežios itališkos dešrelės ir pecorino sūris pomidorų padaže

Gnochetti sardi freschi

Švelnaus šalto rūkymo kumpis, brokoliai, vyšniniai pomidorai ir parmezano sūris 
kreminiame padaže

17.60 €

23.45 €

26.90 €

22.50 €

24.00 €

23.45 €

27.90 €

22.50 €

23.45 €

25.50 €

24.00 €

25.50 €

28.00 €

33.60 €

Napoletana
Vyšniniai pomidorai, česnakas ir bazilikas pomidorų padaže 11.50 €6.25 € 20.95 €

Amatriciana

Rūkyta kiaulienos šonine, raudonieji svogūnai ir čili pomidorų padaže

Campidanese 

Pollo, pesto e funghi 

Carlofortina  
Namų gamybos bazilikų pesto padažas su šviežiu tunu ir vyšniniais pomidorais 14.75 €8.50 € 26.90 €

Alla Boscaiola

Balta lazanija su malta jautiena, žirneliais, špinatais ir bešamelio padažu 7.50 €

Funghi e parmigiano

8.50 €Su grybais ir parmezano sūriu

13.50 €7.50 €

14.20 €7.90 €

14.75 €8.90 €

24.00 €

25.50 €

26.90 €

Gnocchi gratinati al forno / kepti itališki bulvių virtinukai

Orkaitėje kepti bulvių virtinukai su vyšniniais pomidorai ir mocarela pomidorų padaže 8.25 €

Pasta ripiena / Įdaryti makaronai

Ravioli con spinaci e ricotta / įdaryti su sūriu ir špinatais

Vyšniniai pomidorai ir špinatai rose padaže 8.90 €

Raviolocci ai funghi porcini / įdaryti su baravykais

Graikiniai riešutai, tarkuotas parmezano sūris ir šalavijas sviesto padaže 9.50 €

Ravioli con pollo / įdaryti su vištiena 

Pievagrybai ir žiupsnelis muskato grietinėlės padaže 9.50 €

Agnolotti all anitra / įdaryti su antiena

Tradicinis pomidorų padažas ir parmezano sūris 9.90 €

Vitello alla Milanese 
Džiūvesėliuose kepta veršiena su bulvių koše ir gražgarsčių lapais

Pollo con panna e funghi 

Ant grotelių kepta vištienos filė su grietinėlės ir grybų padažu. Patiekiama su šparaginėmis pupelėmis, 
apkeptais vyšniniais pomidorais bei skrudintomis mažosiomis bulvytėmis

Filetto di salmone al forno
Lašišos kepsnys patiekiamas su špinatais, ant grotelių keptomis cukinijomis, bulvių koše
ir citrininiu sviesto ir krapų padažu

Tonno all’ acqua pazza 

Tuno kepsnys keptas savo sultyse su bulvėmis. Patiekamas su keptomis daržovėmis

Branzino al cartoccio

Jūrų ešerio filė kepta folijoje su bulvėmis, cukinija, saulėje džiovintais pomidorais. 
Pagardinta baziliku, citrina bei pesto padažu. Patiekiama su šviežiomis salotomis

Secondi piatti / pagrindiniai patiekalai

12.50 €

10.50 €

12.50 €

14.50 €

15.50 €

9.50 €
Namų gamybos sultingas jautienos mėsainis su salotomis, pomidorais, svogūnais, agurkėliais, šonine ir šviežiu 
buivolės mocarelos sūriu. Patiekiama su bulvytėis fri ir salotomis

Burger all’ Italiana 

Dolci / Desertai

Panna cotta 

Su aviečių užpilu / šokolado glaistu / mangų užpilu ir pistacijomis 3.50 €

Coppa di gelato 
3 rutuliukų ledai su plakta grietinėle ir vafliais 4.25 €

Tiramisù 

Tradicinis namų gamybos kavos desertas su savoiardi sausainiais ir maskarponės sūriu 4.50 €

Torta di carote 

Karališkas morkų pyragas, patiekiamas su citrinų šerbetu 4.50 €

Tortino al cuore di cioccolato

Namų gamybos besiliejantis šokoladinis pudingas, patiekiamas su vanilinias ledais ir mangų padažu 4.50 €

Verdure arrosto 
Keptos daržovės 3.50 €

Patate fritte  
Bulvytės fri 2.50 €

Insalata mista 

Šviežios salotos 3.50 €

Tagliata di manzo

Jautienos nugarinės kepsnys. Patiekiamas su keptomis mažosiomis bulvytėmis, gražgarsčių lapais, 
vyšniniais pomidorais ir tarkuotu parmezanu 18.90 €

Pizza con Nutella (2 asmenims) 

Pica su nutella, braškėmis ir bananais 5.50 €

Gnocchi di patate / Itališki bulvių virtinukai

Gorgonzolos sūris ir špinatai grietinėlės padaže 7.90 €

(12-15min. kepamas) 

Contorni / garnyrai

Vegetariškas patiekalas

Aštrus patiekalas



MeniuMūsų 
istorija

Tai istorija apie pasiaukojimą, sunkų darbą ir energiją. 
Fabio Manconi gyvenimą pradėjo su mažai privalumų savo 
gimtajame mieste Italijoje. 
Dar nuo labai jaunų dienų dirbdamas šeimos restorane, pabaigęs 
mokyklą laukė pirmųjų progų įgyti patirties užsienyje...
Nuo Londono, Sidnėjaus ir Honkongo, klausydamas širdies balso 
atkeliavo į Kauną, kur apsistojęs nusprendė įgyvendinti savo 
svajonę. Svajonę vardu CASA DELLA PASTA.
2016-ųjų metų spalį, duris atvėrė pirmasis restoranas Kaune, 
Laisvės alėjoje, kuriame picos kepamos tradicinėje malkinėje 
krosnyje. Tai restoranas galintis aptarnauti daugiau nei 3000 
klientų per savaitę. 
Po kurio laiko šis restoranas išsiplėtė, siūlydamas tą pačią itališko
maisto kokybę bei jaukią atmosferą, skliautiniame rūsyje. 
Kilimai, romanų skulptūros bei romantiškas apšvietimas vakarienės 
metu, paverčia šią vietą vienintele tokia, unikalia Kaune.
Su Gennaro, žinomo picajolo iš Salerno (Italija), Indrės, vietinio 
verslo ekspertės dirbančios kartu su Fabio, ir Marijos, jo lietuvės 
merginos pagalba, jie atidarė antrąjį restoraną vos po dviejų 
metų – Casa della Pasta – Edizione California.
Šį kartą įnešant kalifornietiškai atmosferai būdingų šviesų ir 
šilumos.  Taip į šaltą ir niūrią žiemą, Kaune, jis norėjo atnešti 
saulės ir linksmybių. 
Šiame kelyje, mes niekada nepamirštame, kad Casa della Pasta 
pasaulyje niekas nebūtų įmanoma be mūsų nuostabiausio 
kolektyvo pagalbos.

MARGHERITA
Pomidorų padažas, mocarela, bazilikas 5.00 € 6.50 € 11.00 €

STUDENTE
Pomidorų padažas, mocarela, pieniškos dešrelės, bulvytės fri 5.50 € 7.00 € 12.00 €

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pomidorų padažas, mocarela, virtas kumpis, pievagrybiai 6.00 € 7.50 € 12.75 €
HAWAII
Pomidorų padažas, mocarela, virtas kumpis, ananasai 6.00 € 7.50 € 12.75 €

ORTOLANA
Baltas pagrindas, mocarela, baklažanai, paprika, cukinija, raudonieji svogūnai 5.50 € 7.00 € 12.00 €

4 FORMAGGI
Baltas pagrindas ir keturių rūšių sūriai: 
mocarela, taleggio, gorgonzola, parmezanas 6.00 € 7.50 € 12.75 €

DIAVOLA
Pomidorų padažas, mocarela, aštrus saliamis, aitrioji paprika 6.50 € 8.50 € 14.50 €

MILANO
Pomidorų padažas, mocarela, Milano saliamis, gorgonzolos sūris 6.50 € 8.50 € 14.50 €
CAPRICCIOSA
Pomidorų padažas, mocarela, virtas kumpis, alyvuogės, 
pievagrybiai, artišokai, virtas kiaušinis 6.50 € 8.50 € 14.50 €

CALABRESE
Baltas pagrindas, mocarela, aštri nduja mėsa, barbekiu vištiena, 
šoninė, kukurūzai 7.50 € 9.50 € 16.25 €

VULCANO
Pomidorų padažas, mocarela, Parmos kumpis, buivolių pieno mocarela 7.00 € 9.00 € 15.25 €
AMATRICIANA
Pomidorų padažas, mocarela, šoninė, raudonieji svogūnai, petražolės 7.00 € 9.00 € 15.25 €
CALZONE
Pomidorų padažas, mocarela, virtas kumpis, Milano saliamis, pecorino sūris 9.00 €

ANDREA
Baltas pagrindas, mocarela, artišokai, virtas kumpis, parmezanas, krapai 6.00 € 7.50 € 12.75 €

ITALIA

7.50 € 9.50 € 16.25 €
Baltas pagrindas, mocarela, vyšniniai pomidorai, Parmos kumpis, 
rukola, parmezanas

PORCINI
Baltas pagrindas, provola rūkytas sūris, baravykai, 
švelnaus šalto rūkymo kumpis, pecorino sūris, petražolės 8.00 € 10.50 € 17.75 €

RE GIORGIO

8.50 € 11.00 € 18.50 €
Pomidorų padažas, mocarela, aštri nduja mėsa, šviežios dešrelės,
aštrus saliamis, raudonieji svogūnai

VEGANA

9.50 € 12.50 € 21.25 €
FRUTTI DI MARE
Pomidorų padažas, mocarela, jūros gėrybės, petražolės

9.00 €Pomidorų padažas, veganiškas sūris, paprika, cukinija, pievagrybiai
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CAPRESE#6
Baltas pagrindas, mocarela, pjaustyti pomidorai, pesto padažas 5.50 € 7.00 € 12.00 €

(20 cm) (33 cm) (50 cm)
Pairinktinai:

# baltų miltų | # pilno grūdo

PIZZA MENIU #  (30cm) - 3.00 be gliuteno €

FOCACCIA
Mocarela, česnakas, raudonėliai, alyvuogių aliejus 3.50 €#1

NAPOLETANA
Pomidorų padažas, alyvuogės, kaparėliai, sūrūs ančiuviai, raudonėliai, česnakas

#3 5.00 € 6.50 € 11.00 €

TONNO E CIPOLLA
Baltas pagrindas, mocarela, tunas, raudonieji svogūnai, petražolės 6.50 € 8.50 € 14.50 €#12
SARDA
Pomidorų padažas, mocarela, šviežios dešrelės, raudonieji svogūnai, bazilikas 6.50 € 8.50 € 14.50 €#13

PANZEROTTO NAPOLI
5.00 €Gruzdinta „Calzone“ formos pica su pomidorų padažu ir mocarela

CASA DELLA PASTA (2 asmenims)

10.00 €
BOLOGNA
Pomidorų padažas, mocarela, maltos jautienos ragu padažas, bazilikas 

15.00 €Dvigubo pagrindo keturkampė pica su pomidorų padažu, mocarela, vištiena, šviežia dešra,
aštriu saliamiu ir virtu kumpiu

1

3

5

VESUVIO (2 asmenims)
12.00 €Vezuvijaus formos dviguba pica su pomidorų padažu, mocarela, taleggio sūris,

virtas kumpis, pievagrybiai, alyvuogės

4

Tai pica skirta 4-5 asmenims. Specialiai sukurta šeimoms ar draugų
kompanijoms, kai pasitelkus fantaziją galima išsirinkti tris skirtingus skonius,
kuri bus patiekiama vienoje metro ilgio picoje.
Prašome išsirinkti tris picų tipus iš pagrindinio picų valgiaraščio 28.50 €

# Papildomas sūris# Papildomos daržovės # Papildoma mėsa1.00 € 1.50 € 2.00 €
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