
VIENO KĄSNIO SUMUŠTINIAI

Su rūkyta kiaulienos nugarine ir vyšniniais pomidorais;

Su vytinta dešra, sūrio užtepėle ir agurkais;

Su lašiša;

Su kepenėlių paštetu, sūrio užtepėle ir agurkais;

Trapus mini krepšelis su silke ir agurkais;

Trapus mini krepšelis su pikantiška mišraine.

ŠALTI UŽKANDŽIAI IŠ SILKĖS

Silkė su keptomis daržovėmis

Silkė su pievagrybiais, porais ir majonezu

Silkė su marinuotais svogūnais

Silkė su keptais svogūnais ir skrudintomis saulėgrąžomis



ŠALTI PATIEKALAI IŠ ŽUVIES

Žuvies žagarėliai alaus tešloje su majonezu

Šprotais ir majonezu įdaryti kiaušiniai

Šventiniai blynelių suktinukai su lašiša

Krabų lazdelės tešloje su pikantišku padažu



ŠALTI PATIEKALAI IŠ MĖSOS

Vištienos juostelės su sezamu ir jogurtiniu padažu

Maltas vištienos vyniotinis „Margutis“

Įdaryti vištienos ketvirčiai su grybais ir daržovėmis

Vištienos kumpelių suktinukas su špinatais ir sūriu

Kiaulienos sprandinė su česnakais ir rozmarinu

Kiaulienos karkos vyniotinis su morkomis

Jautienos liežuvis su krienų – majonezo padažu



SALOTOS (be majonezo, be mėsos)

Šviežios natūralios daržovės

Graikiškos salotos su Feta sūriu

Salotos su avokadais ir pomidorais

Šviežių daržovių salotos su žolelių užpilu

Korėjietiškos morkų salotos

Burokėlių mišrainė „Nostalgija“



SALOTOS (be majonezo, su mėsa)

Cezario salotos su vištiena ir žolelių užpilu

Mozzarela – pomidorų salotos su vytintu kumpiu

Gaivios tuno salotos su avokadais ir agurkais

Salotos su sūdyta lašiša



SALOTOS (su majonezu)

Naminė mišrainė

Ryžių ir krabų lazdelių salotos

Keptos duonos salotos su pupelėmis

Kininio kopūsto salotos su morkomis ir obuoliais



KARŠTIEJI PATIEKALAI

Paukštiena

„Bosienės“ kepsnys (špinatais ir sūriu įdaryta vištienos

krūtinėlė pievagrybių padaže)

Majonezo padaže marinuotas kalakutienos kepsnys

su raudonojo vyno ir bruknių padažu

Vištienos file su grybų padažu

Kiauliena

„Boso“ kepsnys (ant žarijų kepta kiaulienos sprandinė

su BBQ padažu)

Kiaulienos nugarinės kepsnys, užkeptas sūriu

Kiaulienos sprandinė su garstyčių padažu



Žuvis

Glazūruota lašiša su sezamo sėklomis

Tilapijos file pievagrybių padaže

GARNYRAI PRIE KARŠTO PATIEKALO

(karšti garnyrai)

Su lupena keptos bulvės, pagardintos rozmarinu

Virtos bulvės su krapais

Bulvių košė su baziliku

Virti laukiniai ir plikyti ryžiai

(šalti garnyrai)

Švelniai marinuotos daržovės

Šviežių daržovių salotos su žolelių užpilu

Morkos su česnaku ir majonezu, kopūstų-morkų salotos su aliejumi



KARŠTI PATIEKALAI VAIKAMS

„Aštuonkojis“ (gruzdintos pieniškos dešrelės, bulvės fri,

pomidoras, agurkas, pomidorų padažas)

„Šarkos lizdas“ (vištienos krūtinėlės kukuliai, bulvių košė,

grietinėlės padažas, agurkas, pomidoras)

Bulvytės Fri su pikantišku padažu

Lietinai blynai (pasirinktinai: su bananais,

su varškės įdaru, su persikais)

Kepti varškėčiai su saldžiarūgščiu grietinės padažu



UŽKANDŽIAI PRIE GĖRIMŲ

„Jono kapitono“ didysis rinkinys prie alaus

Duonos tortas

Sūrių rinkinys su alyvuogėmis prie vyno

GAIVIEJI GĖRIMAI

„Prieplaukos“ naminė duonos gira

Vanduo su citrina

Šaltalankių gėrimas

Įvairių uogų kompotas

Sultys

Coca-cola, Fanta, Sprite

Mineralinis vanduo (gazuotas, negazuotas)



PATIEKALAI, GAMINAMI PAGAL UŽSAKOVO PAGEIDAVIMĄ
(šių gaminių kainos yra už 1 kilogramą.

Patiekalo kaina priklausys nuo gaminio svorio)

Įdaryta ežero lydeka

Įdarytas karpis

Netikras zuikis

Lašišos tortas


