
DESERTAI
VARDINIS DESERTAS         

MEDAUS PARFĖ
Baltajame vyne troškinta kriaušė | levandos 

| traškus medaus lapelis 

12

SKRUDINTAS BALTOJO 
ŠOKOLADO GANAŠAS 

Žemuogių kompotas | pistacijos | šampano 
ir žemuogių šerbetas

12

JUODOJO ŠOKOLADO PUTĖSIAI
 Miso karamelė | tongapupės | arabikos 

kavos ledai 

12

LIETUVIŠKU SŪRIU ASORTI 
Lietuviški sūriai, pateikiami su naminiu 

„Chutney“ padažu

18

NAMINIU LEDU IR ŠERBETU 
ASORTI

Apie šiandienos siūlomų ledų ir šerbetų pasi-
rinkimą maloniai prašome teirautis padavėjo

1 vnt.  |  3

 

UŽKANDŽIAI

KARALIŠKUJU KRABU       
SALOTOS

Sepijos rašalo traškutis | kompresuotas 
agurkas | kreminis krapų padažas

22

JŪRU ŠUKUTĖS
Pūsti laukiniai ryžiai | kompresuotas 

arbūzas | avokadų kremas

19

ANČIU KEPENĖLĖS
Vyšnios | sviestinė „Brioche“ bandelė 

|raudonojo vyno padažas su mėlynėmis

24

ELNIENOS 
KAPOTINIS

Rūkytas kiaušinio trynys | marinuoti 
ir virti miško grybai | traškios bulvės

23

KREMINĖ TOPINAMBU 
SRIUBA

Smidrų kapotinis | trumai | builių 
aliejus

15

PAGRINDINIAI PATIEKALAI
JAV JUODOJO ANGUSO 

JAUTIENOS FILĖ 
Jaučio uodegos kroketas | svogūnas 

marinuotas porteryje | bulvių šimtalapis 
| salyklo padažas

200 g | 58

250 g | 68

VARDINIS PATIEKALAS           
NAUJOSIOS ZELANDIJOS ELNIENA 

Topinambų kremas | gelteklė | trumai 
| kreminis baravykų padažas

32

TROŠKINTA OMARO UODEGA
Ravioli su omarais | karamelizuotos morkos

| ant grotelių keptas poras | kreminis
vežiagyvių padažas

94

MENKĖS IŠPJOVA
Kreminė bulvių košė | kompresuotas agurkas 

| moliuskų padažas

30

MUSKUSINĖS ANTIES KRŪTINĖLĖ
Moliūgų kremas su prieskoniais | troškintas 

raudongūžis kopūstas | miško uogų padažas

32

GUMBINIO SALIERO KEPSNYS 
Saldžiarūgštis moliūgas | baravykai 

| pistacijų padažas

22

Maloniai prašome informuoti personalą jei 
turite mitybos apribojimų ar netoleruojate 

konkrečių maisto produktų.

AUSTRIU MENIU IKRU MENIU

,,ANTONIUS SIBERIAN“ 
IKRAI

Sibirinio eršketo ikrai, 
pasižymintys 

intensyviu aromatu ir ilgai 
išliekančiu skoniu.

30 g  |  65

50 g  |  95

,,ANTONIUS OSCIETRA“ 
IKRAI

Išskirtinio skonio eršketo ikrai, 
pasižymintys lazdyno riešutų 
skonio natomis ir gaiviu jūros 

aromatu.

30 g  |  75

  50 g  |  105

,,ALTONEAR BELUGA“ 
IKRAI

Didžiausių ir rečiausių pasaulyje 
eršketų ikrai. Išskirtinio aromato, 

skonio ir dydžio.

30 g  |  145

 

,,POESIE NO°2“
Labai švelnios tekstūros, mėsingos austrės 

„Poesie“ iš Normandijos (Prancūzija), 
apdovanotos prestižiniu aukso medaliu 2020 

metų žemės ūkio parodų konkurse „Salon 
de l’Agriculture de Paris“.

3 vnt. |  14

 6 vnt. |  28

,,UTAH BEACH NO. 2“
Jutos paplūdimys yra vieta, kur amerikiečiai ir 
jų sąjungininkai išsilaipino tam, kad išlaisvintų 
Prancūziją ir užbaigtų Antrąjį pasaulinį karą. 
Taip pat tai vienų putliausių, riešutiškiausių ir 

saldžiausių austrių, kokias tik galima 
įsivaizduoti, pavadinimas. Augintos 

Normandijoje.

3 vnt. |  15

 6 vnt. |  30

,,OYSRI NO°2“
Airijoje augintos austrės, pasižyminčios žalius 

obuolius ir sūdytus lazdyno riešutus 
primenančiomis natomis. Saldžios, bet kartu 

ir sūrios. Šefo mėgstamiausios.

3 vnt. |  16

 6 vnt. |  32

 


