UŽKANDŽIAI
Šviežių daržovių salotos su „grill“ lašiša, jaunomis bulvėmis, apelsinų filė, sėklomis ir žolelių padažu

7,50 €

Šviežių daržovių salotos su įvairiomis sėklomis, avokadu ir vištienos krūtinėle ir kuskusu

6,50 €

Šviežių daržovių salotos su morkomis, burokėliais, kriauše, kietuoju sūriu ir sėklomis

5,50 €

Rinkinys prie vyno
(Įvairūs sūriai, marinuotos alyvuogės, parmos kumpis, brusketa su avinžirnių humusu ir lašiša)

9€

Rinkinys prie alaus (sūrio spurgytės, vytinta jautienos išpjova, vytinta kiaulienos dešra, naminiai bulvių traškučiai, kepta duona, česnakinis
padažas)

8€

Vieno kąsnio užkandžių asorti (55 vnt.)

30 €

Kepta duona su sūrio padažu

4,50 €

SRIUBOS
Dienos sriuba

3€

Kreminė daržovių sriuba su skrebučiais ir žolelėmis

5€

Čili sriuba su mėsos gabalėliais ir avinžirniais

4€

„GRILL“ PATIEKALAI
Vištienos krūtinėlė, patiekiama su šviežių daržovių salotomis ir barbekiu padažu

7€

Vištienos krūtinėlė, įdaryta špinatais ir mocarela sūriu, patiekiama su šviežių daržovių salotomis ir barbekiu padažu

8€

Kiaulienos sprandinė, patiekiama su šviežių daržovių salotomis ir barbekiu padažu

7€

•

Jaunos bulvytės

•

Kuskusas

•

Karštos daržovės

Glazūruoti kiaulienos šonkauliukai, patiekiami su mėlynojo kopūsto salotomis ir bulvių skiltelėmis

7€

Burgeris su „brioche“ bandele, plėšyta kiauliena, marinuotais agurkais, gražgarstėmis, patiekiamas su bulvių lazdelėmis

6€

Burgeris su „brioche“ bandele, BBQ vištiena, keptu obuoliu, šviežiomis daržovėmis ir kopūstų salotomis, patiekiamas su bulvių lazdelėmis 6 €
Burgeris su „brioche“ bandele, jautienos maltinuku, rūkyta šonine, karamelizuotais svogūnais, šviežiomis daržovėmis, patiekiamas su bulvių
lazdelėmis
6€
Burgeris su „brioche“ bandele, jautienos steiku ir špinatais, rūkyta šonine, mėlynuoju svogūnu, šviežiomis daržovėmis, patiekiamas su bulvių
lazdelėmis
6,50 €
KARŠTIEJI PATIEKALAI:
Kiaulienos išpjova, patiekiama su obuolių ir salierų piurė, karštomis daržovėmis ir bruknių padažu

8€

Žemoje temperatūroje ruošta kukurūzinio viščiuko krūtinėlė su peteliu, patiekiama su morkų - moliūgų kremu, kukurūzų kruopų polenta,
karštomis daržovėmis ir juodųjų serbentų padažu

9€

Šamas, patiekiamas su perlinių kruopų rizotu, morkų kremu, karštomis daržovėmis ir žolelių aliejumi

9€

Menkės filė, patiekiama su perlinių kruopų rizotu, karštomis daržovėmis ir žolelių aliejumi

7€

Antienos kulšelės konfi, patiekiama su bulgur kruopomis, slyvų obuolių kremu, burokėlių užkepėle ir spanguolių padažu

10,50 €

Daržovių užkepėlė su vištiena ir kario padažu

6€

Daržovių užkepėlė su menke ir žolelių padažu

6€

Makaronai su sūrio padažu, žirnelių ankštimis, daržovėmis ir vištiena

6,50 €

Makaronai su grietinėlės padažu, šonine, pievagrybiais ir žirneliais

6,50 €

VEGETARIŠKI PATIEKALAI
Bulgur kruopos su grill daržovėmis ir šviežių daržovių salotomis

6€

Kuskusas su daržovėmis ir batatų skiltelėmis

5,50 €

PATIEKALAI VAIKAMS
Vištienos peteliai su fri bulvytėmis ir šviežių daržovių salotomis

5€

Fri bulvytės su daržovėmis ir padažu

3,50 €

DESERTAI
Prancūziškas mangų - pasiflorų desertas patiekiamas, su slyvų kremu ir šviežiomis uogomis

4,50 €

Pistacijų desertas su aviečių konfit, traškiu įdaru, patiekiamas su biskvitu ir traškiu krepšeliu įdarytu šokoladu

5,50 €

Dienos pyragas

3,50 €

