
Soups / Sriubos

Pepper Soup with goat / pipirų sriuba su ožkiena 4,50 €
(ožkiena, druska, vištienos sultinys, pipirai, aitrieji pipirai,
imbieras, česnakas, svogūnai)

Okro (or Okra) Soup 4,00 €
(valgomoji ybiškė, druska, vištienos sultinys, špinatai, džiovinta
žuvis, jautiena, svogūnai, palmių aliejus)

Egusi Soup with goat 6,00 €
(meliono sėklos, svogūnai, palmių aliejus, druska, vištienos
sultinys, migdolų lapai, ožkiena)

Egusi Soup with beef 5,50 €
(meliono sėklos, svogūnai, palmių aliejus, druska, vištienos
sultinys, migdolų lapai, jautiena)

Egusi Soup with fish 5,00 €
(meliono sėklos, svogūnai, palmių aliejus, druska, vištienos
sultinys, migdolų lapai, žuvis)

Ogbono 3,50 €
(ogbono sėklos, svogūnai, raudonasis aliejus, čili prieskoniai,
druska, vištienos sultinys, jautiena)

Solids to the soup / Priedai prie sriubos:

Garri(Eba) / Fermentuota malta kasava 3,00 €

Manu (Semolina) / Manų košė 3,00 €

Pounded yam / Jamso miltų košė 3,50 €



Salads / Salotos:

African salad with chicken / afrikietiškos salotos 5,50 €
(kasava, palmių aliejus, druska, vištienos sultinys, potašas,
paprika, vanduo, svogūnai, vištiena)

Hot dishes / Karšti patiekalai:

Roasted chicken 4,00 €
(gruzdintos bulvytės su keptais barbekiu vištienos sparneliais ir
šviežia saldžia paprika)

Roasted turkey 4,50 €
(gruzdintos bulvytės su keptais barbekiu kalakutienos
sparneliais ir šviežia saldžia paprika)

Indomie with Eggs 4,00 €
(“Indomie” makaronai su kiaušiniu ir daržovėmis (morkos,
žirneliai))

Indomie with Eggs and chicken wing 6,00 €
(“Indomie” makaronai su kiaušiniu ir daržovėmis (morkos,
žirneliai), viščiuko sparneliai)

Indomie with Eggs and DODO 6,00 €
(“Indomie” makaronai su kiaušiniu ir daržovėmis (morkos,
žirneliai) ir DODO (Kepti planteino griežinėliai))

Pap with Akara or Moin Moin / Pap kremas (ugali pap
(kukurūžų miltų košė), vanduo, cukrus) su Akara arba Moin
Moin koše 5,00 €

Fried turkey wings (spicy / nospicy) / Kepti kalakuto sparneliai
(aštrus / neaštrus) 3,50 €
(kalakutienos sparneliai, česnakai, svogūnai, svogūnų laiškai,
paprika, druska, vištienos sultinys, vanduo)



Fried chicken wing (spicy / nospicy) / Kepti viščiuko sparneliai
(aštrus / neaštrus) 2,80 €
(vištienos sparneliai, česnakai, svogūnai, svogūnų laiškai,
imbieras, rozmarinas, paprika, druska, vištienos sultinys,
vanduo)

Stick meat (spicy) /Mėsos iešmeliai (aštrus) 5,80 €
(jautiena marinuota su jautienos prieskoniais ir aitriąja paprika)

Fried fish (mackerel) / Kepta žuvis (skumbrė) 4,00 €
(kepta žuvis marinuota žuvies prieskoniuose)

Fried fish (hake) / Kepta žuvis (jūros lydeka) 4,00 €
(kepta žuvis marinuota žuvies prieskoniuose)

Stewed beef / Troškinta jautiena 4,80 €
(jautiena, pomidorai, pomidorų pasta, jautienos sultinys, druska,
svogūnai)

Potatoe stew / bulvių ir vištienos troškinys 4,50 €
(bulvės, vištiena, pomidorai, pomidorų pasta, vištienos sultinys,
druska, aitrioji paprika (pagal paririnkimą), paprika, česnakai,
svogūnai, imbieras)



Garnishes / Garnyrai

Jollof rice (spicy / nospicy)/ ryžiai (aštrus / neaštrus) 3,50 €
(ryžiai, vištienos sultinys, druska, aitrioji paprika (pagal
pasirinkimą) morkos, žirneliai, paprika, svogūnai, pomidorų
pastą, pomidorai)

Fried Rice (spicy / nospicy)/ ryžiai (aštrus / neaštrus) 4,50 €
(ryžiai, ciberžolės milteliai, žirneliai, paprika, krevetės,
pjaustyta jautiena, druska, vištienos sultinys, aitrioji paprika
(pagal pasirinkimą), svogūnai)

Pounded yam / Jamso miltų košė 3,50 €

Efo Riro (spicy / nospicy) (aštrus / neaštrus) 3,00 €
(špinatai, palmių aliejus, druska, vištienos sultinys, džiovinta
žuvis, aitrioji paprika, svogūnai, žuvies prieskoniai)

Akara (spicy / nospicy) / Kepti pyragėliai (aštrus / neaštrus) 3,00 €
(pupelių miltai, paprika, svogūnai, vanduo, druska, aliejus)

Dodo / Kepti planteino griežinėliai 2,50 €
(planteinas, aliejus, druska)

Moin moin (spicy) /Garintas pupelių pyragas (aštrus) 3,00 €
(pupelių miltai, vištienos sultinys, druska, paprika, kiaušiniai,
aliejus)

Garri / Fermentuota malta kasava 3,00 €

Yam / Supjaustytas jamas su keptu kiaušiniu 4,20 €

Beans / Pupelių troškinys (aštrus / neaštrus) 2,80 €
(Pupelės, palmių aliejus, svogūnai, vištienos sultinys, druska,
aitrioji paprika)

Dodo with Beans 3,50 €



Deserates / Deseratai

Ice cream / Ledai (plombyras / šokoladiniai) 2,50 €

Puff puff / Pyragėliai su cukraus pudra 2,80 €
(miltai, cukrus, pienas, kiaušiniai, mielės)

Puff puff with ice cream / Pyragėliai su ledais 4,00 €

Snacks / užkandžiai

Plantein chips / Planteinų traškučiai 3,00 €

Meat pie /Mėsos pyragėlis 3,50 €

Chicken gizzard / Vištienos skilveliai (aštrus) 3,50 €

Peanuts with chips / Riešutai su bulvių traškučiais 3,00 €

Onion rings with jalapen balls / Svogūnų žiedai su jalapenų
spurgytėmis 4,00 €

Calmares ring with jalapen balls / Kalmarų žiedai su jalapeno
spurgytėmis 4,50 €

Calmares ring / Kalmaų žiedai 4,00 €

Onion rings / Svogūnų žiedai 3,50 €

Nuggets with french fries / Vištienos gabalėliai su fri
bulvytėmis 3,50 €

Take away 0,10 eur./ 1 vnt.



Hot drinks / Karšti gėrimai:

Espresso (0,100 l) 1,20 €
Black coffee / Juoda kava (0,150 l) 1,50
€
Cappuccino (0,200 l) 2,00 €
Latte macchiato (0,200 l) 2,00 €
Latte with syrup / su sirupu (0,200 l) 2,50 €
Tea / Arbata (0,200 l) 1,40 €

Non - alcohol drinks / Nealkoholiniai
gėrimai:

Coca - cola / Coca - cola zero (0,250 l) 2,00 €
Sprite (0,250 l) 2,00 €
Fanta (0,250 l) 2,00 €
Schweppes (0,250 l) 2,00 €
Juice / Sultys (multivitaminų, apelsinų) (0,250 l) 2,00 €
Gira (0,430 l) 3,00 €
Mineral water (carbonated, still) / Mineralinis vanduo
(gazuotas, negazuotas) (0,330 l) 1,50 €

+0,10 centų už tarą


