
PUSRYČIAI

RESTORANASJeigu esate alergiškas kokiems nors maisto produktams, 
informuokite  apie tai Jus aptarnaujantį padavėją.

Angliški pusryčiai nr.1
Nuremburgo dešrelė | plėšyta kiaušinienė | skrudinta k/r kiauliena | 

šoninė | raud. pupelės troškintos chili padaže | svieste kepti 

pievagrybiai | užkepti pomidorai | bulvių rosti

8 Eur

Angliški pusryčiai nr.2
Pieniškos dešrelės | kepti kiaušiniai | skrudinta k/r kiaulienos šoninė | 

pupelės pomidorų padaže | svieste kepti pievagrybiai | užkepti 

pomidorai | bulvių rosti

8 Eur

Benedikto kiaušiniai nr. 1
Sūdyta lašiša | avokadas | olandiškas padažas; 

9 Eur

Lietiniai su varške
Rikotos sūrio įdaras

7 Eur

Varškės ir rikotos sūrio varškėčiai
Šviežios uogos | grietinė

7 Eur

Varškės ir rikotos sūrio virtinukai
Braškių uogienė | karštos vyšnios | cremefine fraiche kremas

5 Eur

Omletas iš 2 kiaušinių
Kumpis | sūris

6 Eur

Omletas iš 3 kiaušinių
Kumpis | sūris

7 Eur

Benedikto kiaušiniai nr. 2
Skrudinta k/r kiaulienos šoninė | olandiškas padažas;

7 Eur



RESTORANAS

UŽKANDŽIAI

Geltonpelekio tuno kapotinis
Pusiau džiovinti pomidorai | pomelo | kreminis sūris | avokadas | 

chimichurri | baltojo balzamiko perlai

16 Eur

SALOTOS

Jautienos granulės
Svogūnai balzamike | čili aliejus | kepti kelmučiai | triufelių ikrai | 

bulvių skiltelės | kreminis majonezas | margosios rūgštynės 

18 Eur

Vyno rinkinys
Sūriai | vytinta mėsa | alyvuogės

11 Eur

Cezario salotos
Romaine salotų lapai | ančiuvių padažas | kepta vištienos krūtinėlė | 

parmezano sūrio drožlės | parmos kumpio trupinukai

8 Eur

Lašišos filė salotos 
Romaine salotų lapai | karamelizuotos juodosios sezamų sėklos | 

marinuoti agurkai | plėšytos avietės

9 Eur

SRIUBOS

Žuvienė
Lašiša | moliuskai | daržovės | grietinėlė | žaliasis aliejus | 

sraigių mėsa

7 Eur

Jautienos liežuvio ir šakniavaisių sriuba
Morkos | pankolis | bulvės | jautienos liežuvis

6 Eur

Jeigu esate alergiškas kokiems nors maisto produktams, 
informuokite  apie tai Jus aptarnaujantį padavėją.



RESTORANAS

KARŠTI JŪROS GĖRYBIŲ PATIEKALAI 

Jūros šukutės
Žaliųjų žirnių-špinatų piurė | žaliųjų citrinų sulčių purslai | romanesco | 

plakta grietinėlė su česnakų laiškais ir citrinos žievele | rūkyti dribsniai

9 Eur

Gi svieste kepti aštuonkojų čiuptuvai
Purus avokado pesto | bulvių rutuliukai | kaparėlių pudra

18 Eur

Midijos su krevetėmis ir chorizo dešra
Midijos | krevetės | chorizo dešra | svogūnas | balto vyno padažas

17 Eur

KARŠTI ŽUVIES PATIEKALAI 

Oto filė
Apelsinų skonio olandiškas padažas | kanapių pesto | špinatų kuskusas |

mini smidrai | žaliųjų citrinų sulčių purslai

22 Eur

Jūrinis ešerys
Čili sviestas | romanesco | kvinijos sėklos | morkų piurė

25 Eur

KARŠTI MĖSOS PATIEKALAI 

Jautienos antrekotas
Grill daržovės | chorizo ragu | žaliųjų pipirų padažas | morkų-pastarnokų 

piurė

25 Eur

Ėriuko nugarinė su šonkauliais
Karamelizuoti svogūnai | bolivinė balanda | rudasis padažas

22 Eur

Vištienos krūtinėlė Supreme
 Kaštonai | foie-gras kavos espuma

14 Eur

Jeigu esate alergiškas kokiems nors maisto produktams, 
informuokite  apie tai Jus aptarnaujantį padavėją.



RESTORANAS

PATIEKALAI VAIKAMS

Poliarinės duonos paplotėlio pica
Pomidorų padažas | sūris | dešrelės

6 Eur

Spagečiai
Grietinėlė | vištienos kukuliai | sūris

8 Eur

Varškėčiai
Spragsintis šokoladas | šviežios uogos | grietinė

7 Eur

Lietiniai blynai
Rikotos sūrio įdaras | karamelė | šviežios uogos

7 Eur

DESERTAI

Rojaus obuoliukas 
Giros drebučiai | šaltalankių-apelsinų glajus | duonos biskvitas su 

karamelizuotomis kanapių sėklomis | kepto obuolio kremas

8 Eur

Tartaletė ,,Aliaska”
Vaniliniai ledai | zefyras | rikotos kremas

7 Eur

„Amsterdamo“ ledai
Medus | kanapės

7 Eur

Virtinukai
Rikota | varškė | šviežios uogos | grietinė

5 Eur

VEGETARIŠKI PATIEKALAI

Vitaminų  salotos
Bolivinė balanda | brokolis | žiedinis kopūstas | morka | granatų sėklos | 

avokadas | medaus-citrinų užpilas

6 Eur

Cukinija įdaryta rikota
Cukinija | rikotos sūrio įdaras | pankolis | lazdynų riešutai

12 Eur

Jeigu esate alergiškas kokiems nors maisto produktams, 
informuokite  apie tai Jus aptarnaujantį padavėją.



RESTORANAS

KARŠTIEJI GĖRIMAI

Plikoma arbata
Aviečių, cinamono, žalioji, juodoji, pipirmėtės

2.5 Eur

Natūralios sultys
Apelsinų, greipfrutų, apelsinų-greipfrutų

4.5 Eur

Juoda kava  2.5 Eur

Espresso  2.5 Eur

Latte   3.5 Eur

Cappucino  3 Eur

Kakava   2.5 Eur

Kava be kofeino    2.5 Eur

GAIVIEJI GĖRIMAI

Acqua Panna 0,25l / 0,75l                                             3 /5 Eur

Acqua Morelli (gazuotas) 0,25l / 0,75l     3 /5 Eur

Acqua Morelli (negazuotas) 0,25l / 0,75l   3 /5 Eur

San Pellegrino 0,25l / 0,75l   3 /5.5 Eur

San Benedetto 0,25l / 0,75l  3 /5 Eur

Coca-cola / Sprite / Fanta / Tonic 0,33l   2.5 Eur

Sultys „Pago“    3 Eur

Jeigu esate alergiškas kokiems nors maisto produktams, 
informuokite  apie tai Jus aptarnaujantį padavėją.


