


45 EUR / asmeniui

PASITIKIMO VIENO KĄSNIO UŽKANDŽIAI:

Vištienos paštetas su obuolių džemu ir skrudinta duonele

Skrebutis su žolelių pesto ir confit pomidoriuku

Keptas Bri sūris su karamelizuotais svogūnais ir riešutais 

VAKARIENĖ:

Starteris: 
(pasirinkti vieną)

Vištienos krūtinėlės salotos su gorgonzola sūriu, kriauše, pančeta kumpiu ir avokadu  

Marinuotų burokėlių salotos su ožkos sūriu 

Pagrindinis:
(pasirinkti vieną)

Žemoje temperatūroje virta vištiena su salierų kremu, grybais ir fondat bulvėmis

 Kiaulienos išpjova su mini bulvytėmis, raudonaisiais burokėliais ir grybų padažu 

Veg: Juodoji bolivinė balanda su sezoninėmis daržovėmis, žaliaisiais žirneliais ir sezamų padažu

UŽKANDŽIAI PO VAKARIENĖS:

Šalti užkandžiai:

Mini Cezario salotos taurėse su vištiena

Lavašai su vištiena ir Teriyaki padažu

Trikampiai sumuštiniai su kumpiu ir pomidorais

Tradiciniai užkandžiai:

Kiaulienos sprandinė su krienų padažu ir
marinuotomis daržovėmis

Silkė su keptais grybais, morkomis ir svogūnais

Rinkiniai:

Alaus rinkinys (Alaus rinkinys (Kepta duona su 
majoneziniu sūrio padažu, parmos kumpis, čiorizo dešra, 
medžiotojų sūris, marinuoti agurkėliai, kepti pievagrybiai 

su šonine ir pelėsiniu sūriu)

Vyno rinkinys (Keptas varškės sūris, marinuotos
alyvuogės, pelėsinis sūris, kietasis sūris, vynuogės,

grissini lazdelės, fetos padažas)

PUSRYČIAI:

Raugintų kopūstų sriuba

Kibinas su vištiena

Šviežių sezoninių salotų baras



55 EUR / asmeniui

PASITIKIMO VIENO KĄSNIO UŽKANDŽIAI:

Mini lašišos tartaras su ikrais

Mini tešlos krepšelis su vištienos ir kukurūzų salotomis

Ožkos sūris su figa ir vytintu kumpiu

VAKARIENĖ:

Starteris: 
(pasirinkti vieną)

Lašišos tartaras
 

Nicos salotos

Pagrindinis:
(pasirinkti vieną)

Kepta kalakutienos krūtinėlė su morkų kremu, cinamome virta kriauše, šparagais ir bulvėmis
 

Anties krūtinėlė karamelizuota medumi su pomidoriniu kuskusu su kukurūzais, cukinija bei vyšnių padažu

Veg: Sezoninių daržovių ir grybų risotto su parmezano traškučiu ir žaliuoju aliejumi

UŽKANDŽIAI PO VAKARIENĖS:

Šalti užkandžiai:

Mini Cezario salotos taurėse su sudyta lašiša

Bruchetta su vytintu kumpiu

Bruchetta su karamelizuotomis braškėmis ir feta sūriu

Meksikietiški tacos su kiaulienos faršu ir pomidorų salsa

Tradiciniai užkandžiai:

Kiaulienos sprandinė su krienų padažu ir
marinuotomis daržovėmis

Silkė su burokėliais, svogūnais ir saulėgražomis

Rinkiniai:

Alaus rinkinys (Kepta duona su majoneziniu sūrio
padažu, parmos kumpis, čiorizo dešra, medžiotojų

sūris, marinuoti agurkėliai, kepti pievagrybiai su
šonine ir pelėsiniu sūriu)

Vyno rinkinys (Keptas varškės sūris, marinuotos
alyvuogės, pelėsinis sūris, kietasis sūris, vynuogės,

grissini lazdelės, fetos padažas)

PUSRYČIAI:

Miltiniai blyneliai su bananais ir šokoladu / kumpiu ir sūriu

Šviežių vaisių baras 

Omletas 

Šviežių sezoninių salotų baras



65 EUR / asmeniui

PASITIKIMO VIENO KĄSNIO UŽKANDŽIAI:

Jautiena su vynuoge ir pelėsiniu sųriu

Krevetė su mango padažu

Anties krūtinėlė su apelsinų marmeladu

VAKARIENĖ:

Starteris: 
(pasirinkti vieną)

Jautienos tartaras

Anties krūtinėlės salotos

Pagrindinis:
(pasirinkti vieną)

Jautienos išpjovos file kepsnys, brokolių kremas, prancūziškos bulvytės, geltonieji marinuoti burokai, keptas šalotinis 
svogūnas, raudono vyno padažas, keptas brokolis

 
Menkės filė / žiedinių kopūstų kremas / mango salsa

Veg: Buratta sūris, perlinės krupos su morkų muslinu, žalieji žirneliai, sviestinis balto vyno padažas

UŽKANDŽIAI PO VAKARIENĖS:

Šalti užkandžiai:

Mini salotos taurėse su mozzarella, cherry pomidoriukais 
ir naminiu pesto padažu

Kruasanas su pikantiškomis salotomis ir tunu

Lavašai su kumpiu ir sezoninėmis daržovėmis

Mini burgeriai su plėšyta kiauliena

Tradiciniai užkandžiai:

Kiaulienos sprandinė su krienų padažu ir
marinuotomis daržovėmis

Kiaulienos išpjova su česnakiniu-krapų padažu

Silkė su džiovintomis slyvomis, svogūnais ir
graikiškais riešutais

Paniruotuos menkės juostelės su migdolais ir
marinuotų agurkėlių padažu

Rinkiniai:

Alaus rinkinys (Kepta duona su majoneziniu sūrio
padažu, parmos kumpis, čiorizo dešra, medžiotojų

sūris, marinuoti agurkėliai, kepti pievagrybiai su
šonine ir pelėsiniu sūriu)

Vyno rinkinys (Keptas varškės sūris, marinuotos
alyvuogės, pelėsinis sūris, kietasis sūris, vynuogės,

grissini lazdelės, fetos padažas)

PUSRYČIAI:

Šviežių vaisių baras 

Čili sriuba su parmezano čipsu

Omletas su šonine

Šviežių sezoninių salotų baras

Miltiniai blyneliai su bananais ir šokoladu / kumpiu 
ir sūriu / varške



Rezervacijai: 

T: +370 634 19616
E: info@thegardendiningroom.lt

The Garden, Savanorių pr. 178, Kaunas


