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VIENAKĄSNIAI
Su lašiša ir varškės užtepėle
10 vnt./8,00 €
Su vytintu kumpiu ir pesto padažu
10 vnt./8,00 €
Su silkute ir karamelizuotais svogūnais
10 vnt./8,00 €
Saliamio ir agurkėlio suktinukas
10 vnt./8,00 €
Mocarelos ir pomidoriuko vėrinukas
su pesto padažu
10 vnt./8,00 €
Pikantiški bokšteliai
12 vnt./10,80 €
Lietinių krepšeliai
su varške ir žalumynais
10 vnt./10,50 €
Lietinių krepšeliai
su pikantiška mišraine
10 vnt./10,50 €
Belgiškų vaflių vienakąsniai
su mocarela ir vyšniniu pomidoriuku
6 vnt./6,00 €

SUMUŠTINUKAI VAIKAMS
(vienos rūšies min. kiekis 10 vnt.)
1 vnt./0,80 €
“Gėlytė”
“Laivelis”
“Boružėlė”
Belgiškų vaflių sumuštinukai
su šokoladiniu padažu ir bananu
6 vnt./6,00 €

VAFLIŲ IR BLYNŲ PATIEKALAI
Belgiškų vaflių lėkštė su trimis
pasirinktais priedais
24 gab./15,00 €
Čirvinių blynų lėkštė su trimis
pasirinktais priedais
25 širdelės/16,00 €
Traškūs vafliukai
"Senovinis vamzdelis"
(min. kiekis 10 vnt.)
1 vnt./1,30 €
PRIEDAI PASIRINKTINAI:
Aviečių uogienė
Braškių uogienė
Abrikosų uogienė
Mėlynių uogienė
Juodųjų serbentų uogienė
Klevų sirupas
Karamelinis padažas
Pieniško šokolado padažas
Tamsaus šokolado padažas
Saldintas sutirštintas pienas
Žemės riešutų sviestas

UŽKANDŽIAI
Kepta duona (gėlytės formos)
2,50 €
Kepta duona (gėlytės formos)
su sūrio padažu
3,50 €
Itališka duona su saulėje džiovintų
pomidorų ir juodųjų alyvuogių užtepėle
pagardinta graikiniais riešutais (250 g.)
10,90 €
Itališka duona su kietojo sūrio ir saulėje
džiovintų pomidorų užtepėle (250 g.)
10,90 €
Duonos lazdelės su saulėje džiovintų
pomidorų ir pievagrybių užtepėle (250 g.)
9,00 €
Duonos lazdelės su kietojo sūrio
ir česnakų užtepėle (250 g.)
9,00 €
Duonos lazdelės
su jogurtiniu pagardu (250 g.)
9,00 €
Sėklų traškiai 300 g.
su jogurtiniu pagardu (250 g.)
9,90 €
Humusas (200 g.)
su morkų ir agurkų juostelėmis
10,00 €
Suktinukai "Springroll" su daržovių įdaru
patiekiama su saldžiarūgščiu padažu
20 vnt./8,00 €

UŽKANDŽIAI
Crostini
su figų džemu ir pelėsiniu sūriu
su pesto padažu ir pomidoriukais
su mocarela ir keptais pomidoriukais
(vienos rūšies min. kiekis 12 vnt.)
1 vnt./0,95 €
Bruschetta
su rūkyta lašiša ir kaparėliais
su vytintu kumpiu ir keptais pomidorais
(vienos rūšies min. kiekis 8 vnt.)
1 vnt./1,30 €
Mini kruasanai
su kumpiu ir sūriu
su vytintu kumpiu ir varškės užtepėle
su mocarela, pomidorais ir pesto pagardu
(vienos rūšies min. kiekis 10 vnt.)
1 vnt./1,50 €
Sūrių rinkinys (10-15 asm.)
kietasis sūris, pelėsinis sūris,
Kaiser sūris, vynuogės
17,00 €
Užkandžių piramidė (10-15 asm.)
sūris, alyvuogės, vyšniniai pomidoriukai,
marinuoti agurkėliai
19,00 €
Užkandžių rinkinys (15-20 asm.)
duonos traškučiai, duonos lazdelės,
vytintas kumpis, saliamis,
pelėsinis sūris, kietasis sūris,
alyvuogės, marinuoti agurkėliai
29,00 €

VAISIAI IR DARŽOVĖS
Vaisių lėkštė (10-15 asm.)
obuoliai, bananai, besėklės vynuogės,
kriaušės/mandarinai
15,00 €
Morkų ir agurkų lazdelės
su jogurtiniu pagardu (10 asm.)
10,00 €
Daržovių puokštė
su jogurtiniu pagardu (10 asm.)
morkos, agurkai, paprika
10,00 €
“Raudona-žalia” lėkštė
su jogurtiniu pagardu (10 asm.)
agurkai, pomidorai
10,00 €
Daržovių “Pelėda”
su jogurtiniu pagardu (10-15 asm.)
16,00 €
Daržovių “Liūtas”
su jogurtiniu pagardu (10-15 asm.)
16,00 €
Daržovių “Nindzė”
su jogurtiniu pagardu (10-15 asm.)
16,00 €

SOTŪS PATIEKALAI
Šilti kibinukai
su vištiena / kiauliena / daržovėmis
(vienos rūšies min. kiekis po 20 vnt.)
20 vnt./26,00 €
Traškūs vištienos filė kepsneliai (20 vnt.)
su gruzdintomis bulvytėmis (1 kg)
ir pomidorų padažu
29,00 €
Gruzdintos vištienos filė juostelės
su pomidoru padažu
30 vnt./18,00 €
Gruzdintos bulvytės su pomidorų padažu
250 g/3,50 €
Traškūs bulvių kroketai
su pomidorų padažu
20 vnt./3,50 €
Mini picos su sūriu / su kumpiu ir sūriu
(min. kiekis 10 vnt.)
1 vnt./1,50€

MAISTO RINKINIAI
Maisto rinkinys S (10 asm.)
2 ąsočiai stalo vandens su citrina /
apelsinu
20 vnt. traškių vištienos filė kepsnelių
1 kg gruzdintų bulvyčių
10 vnt. traškių vafliukų “Senovinis
vamzdelis”
10 porcijų ledų / vaisių lėkštė (bananai,
obuoliai, besėklės vynuogės,
kriaušės/mandarinai)
59,00 €
Maisto rinkinys M (15 asm.)
3 ąsočiai stalo vandens su citrina /
apelsinu
30 vnt. traškių vištienos filė kepsnelių
1,5 kg gruzdintų bulvyčių
15 vnt. traškių vafliukų “Senovinis
vamzdelis”
15 porcijų ledų / vaisių lėkštė (bananai,
obuoliai, besėklės vynuogės,
kriaušės/mandarinai)
79,00 €
Maisto rinkinys L (20 asm.)
4 ąsočiai stalo vandens su citrina /
apelsinu
40 vnt. traškių vištienos filė kepsnelių
2 kg gruzdintų bulvyčių
20 vnt. traškių vafliukų “Senovinis
vamzdelis”
20 porcijų ledų / vaisių lėkštė (bananai,
obuoliai, besėklės vynuogės,
kriaušės/mandarinai)
99,00 €

SALDŪS PATIEKALAI
Keksiukas su avietiniu įdaru
1 vnt./1,70 €
Šokoladinis keksiukas
1 vnt./1,50 €
Sūrio pyragas
su šokolado skonio pabarstukais
1 kg/14,90 €
Trupininis obuolių / slyvų pyragas
1,25 kg/14,90 €
Želė
braškių / apelsinų / kivių
(vienos rūšies min. kiekis 5 vnt.)
1 vnt./0,80 €
Sluoksniuota želė
(min. kiekis 5 vnt.)
1 vnt./1,20 €
Kanelės mažos
40 vnt./19,00 €
Kanelės didelės
20 vnt./19,00 €
Macarons
20 vnt./9,90 €
Šokoladiniai šaukšteliai
10 vnt./10,00 €
OREO pops'ai
15 vnt./15,00 €
Zefyrai šokolade
20 vnt./9,90 €
Zefyriniai saldainiai
5 indeliai/7,90 €
Guminukų asorti
250 g/6,90 €

GAIVIEJI GĖRIMAI
Stalo vanduo su citrina / apelsinu
400 ml/0,90 € 1 l/1,50 €
Naminis limonadas
kriaušių / obuolių / braškių / aviečių /
vyšnių
400 ml/2,80 € 1 l/4,30 €
Sultys obuolių / multivitaminų
1 l/2,50 €
Sultys dekoruotuose buteliukuose 200 ml
obuolių / multivitaminų
(vienos rūšies min. kiekis 5 vnt.)
1 vnt./1,20 €
Sultys pakeliuose
įvairių vaisų / įvairių uogų
200 ml/1,10 €
Cola Cola / Sprite / Fanta
250 ml/1,70 €
Mineralinis vanduo Rasa Light
gazuotas / negazuotas
330 ml/1,40 €
Šokoladinis gėrimas 200 ml su spurgyte
(min. kiekis 5 vnt.)
1 vnt./1,70 €
Pieno-ledų kokteilis
2,80 €

VAIKŲ MĖGSTAMIAUSI

Vienakąsniai “Boružėlė”
(min. kiekis 10 vnt.)
1 vnt./0,80 €
Belgiškų vaflių sumuštinukai
su šokoladiniu padažu ir bananu
6 vnt./6,00 €
Čirvinių blynų lėkštė
su trimis pagardais
25 širdelės/16,00 €
Traškūs vafliukai
"Senovinis vamzdelis"
(min. kiekis 10 vnt.)
1 vnt./1,30 €
Suktinukai "Springroll" su daržovių
įdaru patiekiama
su saldžiarūgščiu padažu
20 vnt./8,00 €
Vaisių lėkštė (10-15 asm.)
obuoliai, bananai, besėklės
vynuogės, kriaušės/mandarinai
15,00 €
Daržovių “Pelėda”
su jogurtiniu pagardu (10-15 asm.)
16,00 €
Traškūs vištienos filė
kepsneliai (20 vnt.)
su gruzdintomis bulvytėmis (1 kg)
ir pomidorų padažu
29,00 €
Mini picos
su sūriu / su kumpiu ir sūriu
(min. kiekis 10 vnt.)
1 vnt./1,50€

Želė
braškių / apelsinų / kivių
(vienos rūšies min. kiekis 5 vnt.)
1 vnt./0,80 €
Keksiukas su avietiniu įdaru
1 vnt./1,70 €
Šokoladinis keksiukas
1 vnt./1,50 €
Šokoladiniai šaukšteliai
10 vnt./10,00 €
Zefyrai šokolade
20 vnt./9,90 €
Zefyriniai saldainiai
5 indeliai/7,90 €
Šokoladinis gėrimas 200 ml
su spurgyte
(min. kiekis 5 vnt.)
1 vnt./1,70 €
Stalo vanduo su citrina / apelsinu
400 ml/0,90 € 1 l/1,50 €
Naminis limonadas
kriaušių / obuolių / braškių /
aviečių / vyšnių
400 ml/2,80 € 1 l/4,30 €
Sultys obuolių / multivitaminų
1 l/2,50 €
Sultys dekoruotuose buteliukuose
200 ml
obuolių / multivitaminų
(vienos rūšies min. kiekis 5 vnt.)
1 vnt./1,20 €

SUAUGUSIŲ MĖGSTAMIAUSI

Vienakąsniai
1 vnt./0,80-1,05 €
Kepta duona (gėlytės formos) su sūrio padažu
3,50 €
Itališka duona / duonos lazdelės
su įvairaus skonio užtepėlėmis
9,00 - 10,90 €
Suktinukai "Springroll" su daržovių įdaru
patiekiama su saldžiarūgščiu padažu
20 vnt./8,00 €
Crostini / Bruschetta / Mini kruasanai
1 vnt./0,95-1,50 €
Užkandžių rinkiniai
17,00-29,00 €
Daržovių puokštė su jogurtiniu pagardu (10 asm.)
morkos, agurkai, paprika
10,00 €
Šilti kibinukai su vištiena / kiauliena / daržovėmis
(vienos rūšies min. kiekis po 20 vnt.)
20 vnt./26,00 €
Kanelės mažos
40 vnt./19,00 €
Macarons
20 vnt./9,90 €
Stalo vanduo su citrina / apelsinu
400 ml/0,90 € 1 l/1,50 €

ALKOHOLINIAI GĖRIMAI
ALUS
GRIMBERGEN Blanche / Blond
250 ml/2,50 €
GRIMBERGEN Blond
500 ml/4,00 €
CORONA Extra
355 ml/2,90 €
SIDRAS
TINGINIO PANTIS obuolių / kriaušių
300 ml/3,90 €
VYNAS BALTAS
BOTTER Pinot Grigio Veneto IGT,
baltas, sausas (Italija)
0,75 l/15,90 €
LIZARD Riesling Pfalz Q.b.A., baltas,
pusiau saldus (Vokietija)
0,75 l/15,90 €
BANROCK STATION Colombard-Chardonnay South
Eastern Australia,
baltas, sausas (Australija)
0,187 l/5,00 €
VYNAS RAUDONAS
BOTTER Primitivo Salento IGT,
raudonas, sausas (Italija)
0,75 l/15,90 €
Beauvillon VdP de l'Aude semi sweet Rouge
Languedoc, raudonas,
pusiau saldus (Prancūzija)
0,75 l/15,90 €
BANROCK STATION Shiraz-Mataro South Eastern
Australia, raudonas, sausas (Australija)
0,187 l/5,00 €

ALKOHOLINIAI GĖRIMAI
PUTOJANTIS VYNAS
ALITA Classic Sweet, baltas, saldus (Lietuva)
0,75 l/13,00 €
ALITA Classic Medium Dry, baltas,
pusiau sausas (Lietuva)
0,75 l/13,00 €
ALITA Classic Brut, baltas, sausas (Lietuva)
0,75 l/13,00 €
ALITA Selection Rose, rausvas,
pusiau sausas, (Lietuva)
0,2 l/6,00 €
BOTTER Prosecco Spumante D.O.C.,
baltas, sausas (Italija)
0,75 l/18,90 €
ŠAMPANAS
MOUTARD Grande Cuvée Brut Champagne,
baltas, sausas (Prancūzija)
0,75 l/65,00 €

