
Skumbrės straganina

Naminis elnienos paštetas su skrudinta čiabata

Užkandžiai

Pagrindiniai patiekalai

11 €

11 €

9,5 €

10,5 €
11,8 €

13,8 €

10 €

Gruzdinta vištiena su bulvytėmis fri ir salotomis 

Šaltibarščių salotos
(griliuje kepti burokėliai, purus kefyro kremas,

liofilizuotas kiaušinio trynys, šviežių agurkų ledai)

Bulviniai blynai su varške ir grietine

                            - Su česnakine skumbre

                            - Su brendyje marinuota lašiša

15 €Risotto su grybais

16,8 €Makaronai su jūros gėrybėmis

“Žvejo” ramenas (pikantiškas)
(žuvies sultinys, įvairios daržovės, grybai, makaronai, 
kiaušinis, žuvis, bei kiti pagardai)

16,8  €

Jautienos didkepsnis su grill daržovėmis ir BBQ padažu

Aubrak veislės jautienos išpjova su snieginio krabo koja,
grill daržovėmis ir žolelėmis pagardintu lydytu sviestu

Sauso brandinimo Wagyu F1 jautienos nugarinė su 
kaulu (New York Strip), grill daržovės, demiglace

Snieginio Kamčiatkos krabo kojos

IŠ ANKSTO UŽSAKOMI PATIEKALAI

35 €

47 €

100 gr./ 14 €

1 kg./ 125 €

1 kg./ 40 €

330 €

Kepta antis įdaryta džiovintais vaisiais, su garnyru

Visas snieginis krabas su lydytu sviestu ir salotomis 
(2,7 - 3 kg. ≈ 3 - 4 asm.)

Brandinti, Aubrac veislės jaučių užaugintų Lietuvoje,
didieji šonklauliai

64 €

Aštuonkojis su chorizo, bulvytėmis ir “bagna càuda” padažu

Arktinis Paltusas su daržovių risotto

27 €

25 €

Mėsainis su brandinta Wagyu jautiena  ir bulvytėmis fri 16,5 €

18 €Starkio file su bulvių koše ir daržovėmis

Lėtai kepta anties krūtinėlė su bulvių koše ir BBQ padažu 18 €

DESERTAI / DESSERT

Vaikiški patiekalai / Kids menu

Sicilietiškas ragelis “CANNOLO”

Obuolių pyragas su ledais

CRÈME BRULEE

Naminis sūrio pyragas

Mūsų gamybos sezoninių vaisių/ uogų naminiai ledai

3,80 €

4,50 €
5 €

7,50 €

9 €
8,80 €

6 €

5,80 €

5,80 €

6,80 €

8,50 €

Bulvytės fri

Makaronai su grietinėlės ir sūrio padažu

Makaronai su grietinėle ir vištiena

Naminiai varškės virtinukai

Lietiniai su varške

Lietiniai su kumpiu ir sūriu


