
MAISTAS €

Raudonieji ikrai
su brioche skrebučiais ir sviestu (1, 4, 7)*

Rūkyto ungurio užkandėlė
su jaunomis bulvytėmis ir putpelių kiaušiniais (3, 4, 10)*

Antienos kepenėlių paštetas Foie gras
su duonos skrebučiais ir �gų džemu (1)*

Sūrių ir mėsos rinkinys
trijų rūšių sūriai, mėsos asorti, krekeriai, uogos, mūsų 
marinuotos alyvuogės, džemas (1, 7, 8)*

Naminis avinžirnių humusas
su daržovėmis ir krekeriais (1, 8, 9)*

Gruzdintos duonos lazdelės su sūrio padažu (1, 3, 7, 10)*

Keptas Camembert’as
su grissini ir marinuotomis kriaušėmis (1,7)*

Cezario salotos
su ant grotelių kepta vištiena ir parmezano sūriu (1, 3, 4, 7, 10)* 

Sūdytos lašišos salotos
su avokadais, keptomis bulvytėmis
ir putpelių kiaušiniais (3, 4, 10)* 

Burata sūrio salotos
su pomidorais, gražgarstėmis ir pesto padažu (5, 7, 8, 10)*
 
Vegetariškas burokėlių karpačas
su rikotos ir ožkos sūrio kremu, slyvomis ir balzaminiu 
padažu (6, 7)*  

Užkandukų rinkinys (Tik penktadienį ir šeštadienį)
 5 vnt. vieno kąsnio užkandukų

Siūlome paragauti kasdien vis naujų „Neringos“ konditerių pagamintų desertų! 
(Teiraukitės padavėjo / -jos)

We o�er desserts made fresh daily by Neringa confectioners!
(Ask your server)
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FOOD €

Red Caviar
with brioche toast and butter (1, 4, 7)* 

Smoked Eel Snack
with baby potatoes, quail eggs (3, 4, 10)* 

Foie gras
and �g bruschetta (1)*

Selection of Cheese and Meat
three types of cheese, meat assorti, crackers, berries, our 
marinated olives, jam (1, 7, 8)*

Homemade Hummus
with vegetables and crackers (1, 8, 9)*

Fried Bread Sticks with Cheese Sauce (1, 3, 7, 10)*

Fried Camembert
with grissini and marinated pears (1,7)*

Ceasar Salad 
with grilled chicken and Parmesan cheese (1, 3, 4, 7, 10)*  

Salted Salmon Salad 
with avocados, baked potatoes and quail eggs (3, 4, 10)*  

Burrata Cheese Salad
with tomatoes, arugula and pesto (5, 7, 8, 10)* 
 
Vegetarian Beetroot Carpaccio
with ricotta and goat cheese cream, plums and balsamic 
sauce (6, 7)*    

Snacks Assorti (Only on Friday and Saturday)
5 pieces of �ngerfood
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