(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,7)

CURLY FRIES SU „PEPPERONI“
DEŠRA
5,95€
(1,3,7)
Garbanotos bulvytės, naminis čederio
padažas, „Pepperoni“ dešra, mėlynasis
svogūnas, pomidorai, chalapos paprika,
marinuotas agurkas, keptas kiaušinis,
svogūnų laiškai, naminis fetos padažas.

5,95€

SMULKINTA JAUTIENA IR
„CHORIZIO“ DEŠRELE

(1,3,7)

Garbanotos bulvytės, naminis
čederio padažas, mėlynasis svogūnas, pomidorai,
chalapos paprika, marinuotas
agurkas, pupelės, keptas
kiaušinis, svogūnų laiškai,
naminis fetos padažas.

7,55€

Garbanotos bulvytės, naminis
čederio padažas, mėlynasis svogūnas, pomidorai,
chalapos paprika, marinuotas
agurkas, smulkinta jautiena,
,,Chorizo‘‘ dešrelė, keptas
kiaušinis, svogūnų laiškai,
naminis fetos padažas.
(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,4,7)

(1,3,7)

(1,3,7)

4,75€
(1,3,7)

(1,3,7)
(1,3,7)

6,55€

(4)

Marinuoti, skrudinti
aštuonkojai.

(1,4,7,11)
Naminis pomidorų padažas, sūris,
čederio sūris, fetos sūris, pelėsinis
sūris, sezamo sėklos, žolelių aliejus.
Patiekiama su: naminiu pomidorų,
naminiu fetos ir barbekiu padažais.

PEPPE

6,95€

Sūris, „Pepperoni“ dešra, (1,3,7,11)
naminis pomidorų
padažas, sezamo sėklos, žolelių aliejus.
Patiekiama su: naminiu
pomidorų, naminiu fetos
ir barbekiu padažais.

(1,3,7,11)

Fokačia duonelė, kietasis sūris,
žolelių aliejus, saulėje džiovintų
pomidorų užtepelė.

Kepinti vištienos sparneliai.
Sparnelių glazūra pasirinktinai:
Barbekiu – „Chipotle“ – Vietnamietiškas – „Chipotle“ su
burbonu
Garnyras pasirinktinai:
- skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 0,95€
- bulvytės skiltelėmis su naminiu fetos padažu - 0,95€
- naturalūs bulvių traškučiai su naminiu fetos padažu - 0,95€
- saldžios bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,25€
- garbanotos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,25€
- ,,Coleslaw‘‘ salotos - 1,25€
- vyšninių pomidoriukų salotos - 1,25€

BOBBIE

4,75€

BAISIAI DAUG
6,95€
BOBBIE

(1,3,7)

Falafeliai su naminiu
jogurto - mėtų padažu.

(1,3,7)

(1,3,4,7)
Svogūnų žiedai, kalmarų žiedai, mocarelos
lazdelės, falafeliai, aštrios sūrio spurgytės, marinuoti skrudinti aštuonkojai, skrudintos chalapos
paprikos su čederio sūriu, skrudintas kamambero
sūris, skrudintas čederio sūris, kepti vištienos sparneliai, “Chorizo” dešrelė, rukola, citrina, naminis
fetos padažas, vietnamietiškas padažas, barbekiu
padažas, naminis jogurto-mėtų padažas.

(1,3,7)

(1,3,4,7)
Vytintas kumpis, ,,Pepperoni‘‘ dešra, skrudinta
šoninė, kepti vištienos sparneliai su vietnamietišku padažu, skrudinti aštuonkojai, ,,Chorizo‘‘
dešrelė, vyšniniai pomidoriukai, saulėje džiovinti pomidorai, mėlynasis svogūnas, alyvuogės,
rukola, fokačia duonelė.

Mocarela, kietasis sūris, pelėsinis sūris,
rūkytas sūris, ožkos sūris, čederio sūris,
karamelizuoti svogūnai, alyvuogės, rukola,
peperoni pipirai, fokačia duonelė, naminis
figų džemas.

(1,3,7)

6,75€
(1,3,10)

Pasirinkite:
- kepti kiaušiniai
- plėšyta kiaušinienė.

Kiaušiniai su „Chorizo“
dešrele.

6,55€
Kiaušiniai su
amerikietišku blynu ir
avokadu.

Kiaušiniai, vyšniniai
Kiaušiniai, skrudinta
pomidoriukai, avokadas,
šoninė, kepta ,,Chomėlynasis svogūnas,
rizo“ dešrelė, marinuoti
špinatai, žolelių
agurkėliai, keptas posviestas, žolelių užpilas,
midoras, kepti pievaamerikietiški blynai,
grybiai, keptos pupelės
kepti vištienos sparnesu barbekiu padažu,
liai su barbekiu padažu,
mėlynasis svogūnas,
svogūnų laiškai.
chalapos paprika, „Hash
brown” kepti bulvių
trikampėliai, naminis
pomidorų padažas,
Pasirinkite:
garstyčių padažas,
- kepti kiaušiniai
svogūnų laiškai.
- plėšyta kiaušinienė.

Pasirinkite mėgstamą garnyrą:
- skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 0.95€
- bulvytės skiltelėmis su naminiu fetos padažu - 0,95€
- natūralūs bulvių traškučiai su naminiu fetos padažu - 0,95€
- saldžios skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,25€
- garbanotos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,25€
- “Hash brown” kepti bulvių trikampėliai su naminiu fetos padažu - 1,25€
(1,3,7)

(1,3,7)

MONIQUE
Kiaušiniai, čederio sūris, dešrelės, marinuoti agurkėliai, grietinėlė, naminis pomidorų padažas, vyšninių pomidoriukų
salotos, svogūnų laiškai.

MARCELLE
(1,3,7)
Kiaušiniai, čederio
sūris, kumpis, pievagrybiai, grietinėlė,
naminis pomidorų
padažas, vyšninių
pomidoriukų salotos,
svogūnų laiškai.

AUGUSTIN
(1,3,7)
Kiaušiniai, čederio sūris,
„Pepperoni“ dešra,
grietinėlė, pievagrybiai,
mėlynasis svogūnas,
naminis pomidorų
padažas, vyšninių
pomidoriukų salotos,
svogūnų laiškai.

GISELE
5,95€

(1,3,7)

Kiaušiniai, čederio
sūris, grietinėlė, špinatai, naminis pomidorų
padažas, vyšninių
pomidoriukų salotos,
svogūnų laiškai.

JOSETTE
(1,3,7)
Kiaušiniai, čederio sūris,
grietinėlė, špinatai,
skrudinta šoninė, marinuoti agurkėliai, naminis
pomidorų padažas,
vyšninių pomidoriukų
salotos, svogūnų laiškai.

6,25€

(1,3,7,11)

Be lukšto virti kiaušiniai su
,,Pepperoni’’ dešra.
,,Brioche’’ bandelė, naminis
fetos padažas, ,,Pepperoni“
dešra, pomidoras, avokadas,
be lukšto virti kiaušiniai, naminis čederio sūrio
padažas, svogūnų laiškai,
vyšninių pomidoriukų salotos.

6,55€

(1,3,7,11)

Be lukšto virti kiaušiniai su
vytintu kumpiu.
,,Brioche’’ bandelė, naminis
fetos padažas, pomidoras,
avokadas, vytintas kumpis, be lukšto virti kiaušiniai, naminis čederio sūrio
padažas, svogūnų laiškai,
vyšninių pomidoriukų salotos.

7,25€

(1,3,7,11)

Be lukšto virti kiaušiniai su
lašiša.
,,Brioche’’ bandelė, naminis
fetos padažas, špinatai,
žolelių užpilas, pomidoras,
avokadas, sūdyta lašiša, be
lukšto virti kiaušiniai, naminis
čederio sūrio padažas,
svogūnų laiškai, vyšninių
pomidoriukų salotos.

6,35€

(1,3,7,11)

Be lukšto virti kiaušiniai su
daržovemis.
,,Brioche’’ bandelė, naminis
fetos padažas, špinatai,
žolelių užpilas, pomidoras,
šviežias agurkas, ridikėliai, chalapos paprika, be
lukšto virti kiaušiniai, naminis
čederio padažas, svogūnų
laiškai, vyšninių pomidoriukų
salotos.

6,95€
Salotos su ožkos sūriu
ir keptais burokėliais.
Salotų lapai, špinatai,
rukola, ožkos sūris, kepti
burokėliai, apelsinas,
moliūgų sėklos, balzamiko užpilas, bandelė.
(1,3,7,11)

6,65€

6,65€

Salotos su vištiena ir
čederio sūriu.

Salotos su vištiena ir saulėje
džiovintais pomidorais.

Salotų lapai, špinatai,
rukola, kepta vištienos filė, čederio sūris,
avokadas, pomidoras,
juodosios alyvuogės,
mėlynasis svogūnas,
žolelių užpilas,
bandelė.

Salotų lapai, špinatai, rukola,
fetos sūris, juodosios alyvuogės, moliūgų sėklos, kepta
vištienos filė, saulėje džiovinti
pomidorai, kietasis sūris, balzamiko užpilas, bandelė.

(1,3,7,11)

Salotos su lašiša.
Salotų lapai, špinatai,
rukola, sūdyta lašiša,
vyšniniai pomidoriukai,
kietasis sūris, avokadas,
apelsinų – garstyčių
užpilas, bandelė.
(1,3,4,7,11)

(1,3,7,11)

„Romaine“ salota, kiaušinis, vyšniniai
pomidoriukai, baltosios duonos krutonai, kietasis sūris, ančiuvių padažas.
- Salotos su vištiena ir skrudinta
šonine.

(1,3,7,11)

- Salotos su vištiena, skrudinta šonine
ir krevetėmis.

8,85€ (1,3,4,7,11)

- Salotos su kepta lašiša.

8,85€

(1,3,4,7,11)

- Salotos su jautiena.

8,85€

(1,3,7,11)

(1,3,7,11)

6,65€
Salotos su falafeliais.

(1,3,7,11)

6,65€

8,85€ (1,3,4,7,11)

Salotų lapai, špinatų
lapai, rukola, vyšniniai
pomidoriukai, sezamo
sėklos, keptos krevetės,
avokadas, kietasis sūris,
žalioji citrina, apelsinų
– garstyčių užpilas,
bandelė.

Salotų lapai, špinatų lapai,
rukola, avokadas, vyšniniai
pomidoriukai, pelėsinis
sūris, mėlynasis kopūstas,
kepta jautiena, aviečių
padažas, svogūnų
traškučiai, bandelė.

(1,3,7,11)

- Salotos su krevetėmis.

Salotos su tigrinėmis
krevetėmis ir avokadu.

Salotos su jautiena ir
pelėsiniu sūriu.

5,95€

Salotų lapai, špinatų lapai,
rukola, šviežias agurkas,
vyšniniai pomidoriukai,
ridikėliai, karamelizuoti graikiniai riešutai, kepti falafeliai,
jogurtinis mėtų padažas,
bandelė.
(1,3,7,8,11)

5,95€
Tigrinių krevečių sriuba.
Trigrinės krevetės, cukinija,
paprika, čili pipiras, imbieras, pankolis, mėlynasis
svogūnas, kaparėliai, saliero
šaknis, kajeno pipirai, bandelė.
(1,3,7,9,11)

(1,3,7,9,11)

- Aitri kokosų pieno
ir vištienos sriuba.
- Aitri kokosų pieno
ir krevečių sriuba.

6,95€

- Aitri kokosų pieno,
vištienos ir krevečių
sriuba.

7,55€

Įvairios daržovės, kininiai grybai, kokosų
pienas, aitrioji paprika, šviežia kalendra,
imbieras, bandelė.
(1,3,4,7,11)

Vištienos sriuba su
kukurūzais.
Vištienos filė, morka, saliero
stiebas, kukurūzas, makaronai,
svogūnų laiškai, bandelė.
(1,3,7,9,11)

SLIDERS PARTY
Pasirinkite mėgstamą garnyrą:
- skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 0.95€
- bulvytės skiltelėmis su naminiu fetos padažu - 0,95€
- natūralūs bulvių traškučiai su naminiu fetos padažu - 0,95€
- saldžios skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,25€
- garbanotos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,25€
- “Coleslaw” salotos - 1,25€
- vyšninių pomidoriukų salotos - 1.25€

(1,3,7)

(1,3,7,11)

Ashton su jautiena

7,95€

,,Brioche‘‘ bandelė, jautiena, naminis
pomidorų padažas, majonezas, čederio
sūris, marinuoti agurkėliai, mėlynasis
svogūnas.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Laila su plakta
kiaušiniene

7,55€

,,Brioche‘‘ bandelė, naminis fetos
padažas, kumpis, kiaušinis, sūris,
skrudinta šoninė, špinatai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7,11)

Mila su vištiena
,,Brioche‘‘ bandelė,
naminis barbekiu
padažas, vištiena, chalapos paprika, pomidorai,
marinuoti agurkėliai,
,,Pepperoni‘‘ dešra.

7,75€
(1,3,7,11)

- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Alexis su falafeliais
(1,3,7,11)

7,75€

,,Brioche‘‘ bandelė,
majonezas, čederio
sūris, mėlynasis kopūstas, marinuoti agurkėliai,
mėlynasis svogūnas.
- Pasirinkite mėgstamą
garnyrą.

(1,3,7,11)

Pasirinkite mėgstamą garnyrą:
- skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 0.95€
- bulvytės skiltelėmis su naminiu fetos padažu - 0,95€
- natūralūs bulvių traškučiai su naminiu fetos padažu - 0,95€
- saldžios skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,25€
- garbanotos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,25€
- “Coleslaw” salotos - 1,25€
- vyšninių pomidoriukų salotos - 1.25€

6,75€
Mėsainis su jautiena ir pelėsiniu sūriu.
„Brioche“ bandelė, naminis pomidorų
padažas, pomidorai, karamelizuoti svogūnai,
jautiena, pelėsinis sūris, kepinti pievagrybiai,
salotų lapai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7)

6,95€

6,75€
Mėsainis su jautiena,
skrudinta šonine ir
ridikėliais.
„Brioche“ bandelė,
garstyčių padažas,
jautiena, sūris, pomidoras, marinuoti agurkėliai,
skrudinta šoninė,
ridikėliai, mėlynasis
svogūnas, salotų lapai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7,11)

6,75€
Mėsainis su vištiena ir
naminiu čederio sūrio
padažu.

Mėsainis su jautiena,
„Pepperoni“ dešra.
„Brioche“ bandelė, padažas
„Chipotle‘‘, jautiena, čederio
sūris, ,,Pepperoni‘‘ dešra,
pomidoras, mėlynasis
svogūnas, chalapos paprika, peperoni pipirai, salotų
lapai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7,11)

TUCKER

8,55€

Mėsainis su kiaulienos
šonkauliukais.

„Brioche“ bandelė,
padažas ,,Chipotle“,
vištiena, pomidoras,
mėlynasis svogūnas, chalapos paprika, skrudinta
šoninė, naminis čederio
sūrio padažas, svogūnų
traškučiai.

,,Brioche‘‘ bandelė,
naminis fetos padažas,
,,Coleslaw‘‘ salotos,
marinuoti agurkėliai,
kiaulienos šonkauliukai, naminis barbekiu
padažas, naminis čederio padažas, skrudinti
svogūnai.

- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7,11)

(1,3,7,11)

6,55€
Mėsainis su barbekiu
vištiena ir rūkytu sūriu.
„Brioche“ bandelė, barbekiu padažas, vištiena,
rūkytas sūris, pomidorai, marinuoti agurkėliai,
mėlynasis kopūstas,
salotų lapai, keptas
vištienos sparnelis.
- Pasirinkite mėgstamą
garnyrą.

(1,3,7,11)

RICARDO

6,55€

Mėsainis su jautiena ir
“Mac and Cheese”.
,,Brioche‘‘ bandelė,
naminis fetos padažas,
jautiena, marinuoti
agurkėliai, chalapos paprika, mėlynasis svogūnas,
“Mac and Cheese”,
skrudinta šoninė, naminis
čederio padažas, skrudinti
svogūnai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7,11)

6,55€
Mėsainis su falafeliais ir
čederio sūriu.
„Brioche“ bandelė, naminis
metų - jogurto padažas,
falafeliai, pomidoras, agurkas,
ridikėliai, čederio sūris, salotų
lapai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7,11)

9,95€
Mėsainis su jautiena, skrudinta
šonine ir ridikėliais.
„Brioche“ bandelė, garstyčių
padažas, jautiena, sūris, pomidoras,
marinuoti agurkėliai, skrudinta šoninė, ridikėliai, mėlynasis svogūnas,
salotų lapai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7,11)

MONSTER TRUCK 10000CC

MONSTER TRUCK 20000CC

,,Brioche‘‘ bandelė, jautiena, salotų
lapai, pomidoras, chalapos paprika,
mėlynasis svogūnas, čederio
sūris, naminis pomidorų padažas,
majonezas.

,,Brioche‘‘ bandelė, jautiena, salotų
lapai, pomidoras, chalapos paprika,
mėlynasis svogūnas, čederio
sūris, naminis pomidorų padažas,
majonezas.

- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7,11) (1,3,7,11)

Pagardinkite:
- skrudinta šonine
- marinuotais agurkėliais
+0,95€

23,95€
MONSTER TRUCK 30000CC
,,Brioche‘‘ bandelė, jautiena, salotų lapai,
pomidoras, chalapos paprika, mėlynasis
svogūnas, čederio sūris, naminis pomidorų padažas, majonezas.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7,11)

6,95€

8,95€

(1,3,7,11)

Pica su sūriu, ,,Pepperoni‘‘
dešra, sezamo sėklomis ,
naminiu pomidorų padažu.

7,95€

9,95€

(1,3,7,11)

Pica su smulkinta jautiena ir
,,Pepperoni‘‘ dešra.
(1,3,7,11)

5,95€

7,95€

Sūris, naminis pomidorų
padažas, smulkinta jautiena,
,,Pepperoni‘‘ dešra, pomidorai, chalapos paprika,
peperoni pipirai, juodosios
alyvuogės, sezamo sėklos,
žolelių aliejus.

(1,3,7,11)

(1,3,7,11)

6,95€

8,95€

Pica su kumpiu ir kepintais pievagrybiais.
Sūris, naminis pomidorų
padažas, kepinti pievagrybiai, kumpis, mėlynasis svogūnas, marinuoti
svogūnėliai, juodosios
alyvuogės, marinuoti
agurkėliai, sezamo sėklos,
žolelių aliejus.

9,55€
Pica su ,,Burrata’’ sūriu.
„Burrata“ sūris, naminis pomidorų padažas, fetos sūris,
šviežias bazilikas, sezamo
sėklos, žolelių aliejus.
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KAILANI

(1,3,7,11)

6,95€

8,95€

6,95€

(1,3,7,11)

8,95€

Pica su skrudinta šonine ir
vištiena.

Pica su kumpiu ir
ananasais.

Sūris, alfredo padažas,
vištiena, skrudinta šoninė, mėlynasis svogūnas,
marinuoti agurkėliai, sezamo sėklos, žolelių aliejus.

Sūris, naminis pomidorų
padažas, kumpis, ananasai, svogūnų laiškai, sezamo sėklos, žolelių aliejus.

(1,3,7,11)

6,95€

8,95€

Pica su vytintu kumpiu ir
fetos sūriu.
Pasigardinkite picą naminiu fetos
padažu arba mūsų pagamintu
pomidorų padažu.

Sūris, naminis pomidorų
padažas, vytintas kumpis,
juodosios alyvuogės, fetos
sūris, špinatai, sezamo
sėklos, žolelių aliejus.

(1,3,7,11) (1,3,7,11)

8,95€

10,95€

6,95€

8,95€

Pica su jautiena ir pelėsiniu
sūriu.

Pica su kumpiu ir
marinuotais agurkėliais.

Sūris, namų gamybos sūrio
padažas, kepinti pievagrybiai, mėlynasis svogūnas,
pelėsinis sūris, paprika,
svogūnų traškučiai, jautiena, svogūnų laiškai, sezamo sėklos, žolelių aliejus,
padažas ,,Chipotle’’.

Sūris, naminis pomidorų
padažas, kumpis, vyšniniai
pomidoriukai, pomidorai,
mėlynasis svogūnas, kepinti pievagrybiai, marinuoti
agurkėliai, sezamo sėklos,
rukola, žolelių aliejus.

7,55€

9,55€

Pica su barbekiu vištiena.
Sūris, namų gamybos sūrio
padažas, kepta vištiena,
naminis barbekiu padažas,
juodosios alyvuogės,
vyšniniai pomidoriukai,
mėlynasis svogūnas, sezamo sėklos, špinatai, žolelių
aliejus.
(1,3,4,7,11)

7,95€

9,95€

Pica su cezario salotomis, vištiena ir skrudinta
šonine.
Sūris, naminis pomidorų
padažas, vyšniniai pomidoriukai, kietasis sūris, sezamo sėklos, ,,Romaine‘‘
salota, ančiuvių padažas,
žolelių aliejus.
(1,3,4,7,11)

6,95€

8,95€

Pica su cezario salotomis.
(1,3,7,11)

9,55€

11,95€

Pica su cezario salotomis
ir krevetėmis.
(1,3,4,7,11)

FRANCESCA
6,95€

(1,3,7,11)

8,95€

Pica su graikiškomis
salotomis.
Naminis pomidorų
padažas, sūris, fetos sūris,
juodosios alyvuogės,
pomidorai, šviežas agurkas, mėlynasis svogūnas,
žolelių aliejus, džiovintos
žolelės, sezamo sėklos.
(1,3,7,11)

7,75€

9,75€

Pica su vištiena ir pelėsinu sūriu.
Namų gamybos sūrio padažas, sūris, kepta
vištiena, pelėsinis sūris, mėlynasis svogūnas, karamelizuoti svogūnai, fetos sūris, špinatai, sezamo
sėklos, žolelių aliejus.
(1,3,7,11)

7,55€

9,55€

Pica su vytintu kumpiu ir vištiena.
Namų gamybos sūrio padažas, pomidorai, vytintas
kumpis, kepinti pievagrybiai, kepta vištiena,
mocarelos sūris , sezamo sėklos, kietasis sūris,
šviežias bazilikas, žolelių aliejus.

(1,3,7,11)

6,95€

8,95€

Pica su falafeliais.
Namų gamybos sūrio
padažas, sūris, paprika,
saulėje džiovinti pomidorai, juodosios alyvuogės,
citrinų sultys, džiovintos
žolelės, falafeliai, sezamo
sėklos, žolelių aliejus.

9,55€

7,55€

(1,3,7,11)

Pica su smulkinta jautiena
ir ,,Chorizo’’ dešra.
Sūris, naminis pomidorų
padažas, saliamis, smulkinta jautiena, ,,Chorizo’’ dešra,
kepinti pievagrybiai, mėlynasis svogūnas, marinuoti
agurkėliai, peperoni pipirai,
piri-piri, sezamo sėklos,
žolelių aliejus.

(1,3,7,11)

7,95€

9,95€

Pica su vištiena ir avokadu.

(1,3,7,11)

6,95€

8,95€

„Calzone“ su barbekiu vištiena ir sūriu.
Sūris, naminis barbekiu padažas, kepta vištiena,
skrudinta šoninė, mėlynasis svogūnas, sezamo
sėklos, rukola, žolelių aliejus.

(1,3,7,11)

6,95€

8,95€

Pica su fetos sūriu ir saulėje
džiovintais pomidorais.
Naminis fetos sūrio padažas, sūris, raudonėlis, saulėje džiovinti pomidorai, mėlynasis
svogūnas, juodosios alyvuogės, fetos sūris,
sezamo sėklos, špinatai, žolelių aliejus.

Namų gamybos sūrio
padažas, sūris, kepta vištiena, mėlynasis svogūnas,
vyšniniai pomidoriukai,
avokadas, šviežia kalendra,
citrinos sultys, kajeno pipirai, sezamo sėklos, žolelių
aliejus.

(1,3,7,11)

(1,3,7,11)
Naminis pomidorų padažas, mocarelos
sūris, fetos sūris, pelėsinis sūris, čederio
sūris, žolelių aliejus, sezamo sėklos.

8,95€

Naminis pomidorų padažas, falafeliai,
paprika, saulėje džiovinti pomidorai,
juodosios alyvuogės, žolelių aliejus, 9,75€
sezamo sėklos.
Naminis pomidorų padažas, sūris,
pomidorai, šviežias agurkas, mėlynasis svogūnas, fetos sūris, juodosios
alyvuogės, džiovintos žolelės, žolelių
aliejus, sezamo sėklos.

Naminis pomidorų padažas,
sūris, kumpis, marinuoti
agurkėliai, kepinti pievagrybiai,
mėlynasis svogūnas, sezamo
sėklos.
Naminis pomidorų padažas,
sūris, saliamis, pomidorai,
juodosios alyvuogės, marinuoti
svogūnėliai, rukola, žolelių aliejus, sezamo sėklos.
Naminis pomidorų padažas,
sūris, smulkinta jautiena,
‚,Pepperoni‘‘ dešra, pomidorai,
chalapos paprika, peperoni pipirai, sezamo sėklos.

(1,3,7,11)

9,95€

11,95€

AMIRA
Su lašiša, krevetėmis
ir aštuonkojais.

14,95€

Lašiša su ankštiniais žirniais ir be lukšto virtu
kiaušiniu.

Su krevetėmis
ir aštuonkojais.

10,55€

Lašiša, ankštiniai žirniai, špinatai, vyšniniai pomidoriukai, be lukšto virtas kiaušinis, žalioji citrina.

Paprika, mėlynasis svogūnas, saliero stiebas, aštuonkojai, krevetės, saldžiarūgštis padažas, česnakas, „Chorizo“
dešrelė, žalioji citrina, saldžios bulvytės.

Garnyras pasirinktinai:
- ryžiai
- burgundiškos kruopos su kepta „Chorizo“
dešrele.

(1,4,9)

(1,3,4,8)

(1,4,7,9)
Kalakutiena su tigrinėmis krevetėmis ir naminiu figų džemu.
Kalakutiena, naminis figų džemas, kaliaropė, mėlynasis svogūnas,
imbieras, saliero stiebas, paprika, baltasis ridikas, tigrinės krevetės,
chalapos paprika.
Garnyras pasirinktinai:
- ryžiai
- burgundiškos kruopos su kepta „Chorizo“ dešrele
- bulvių piurė.

7,95€
Jautienos steikas su keptomis
daržovėmis.

Keptos daržovės su falafeliais.

Jautienos išpjova, paprika, mėlynasis
svogūnas, kukurūzų burbuolė, saliero
stiebas, bulvytės skiltelėmis, ,,Chipotle‘‘ padažas, pievagrybiai, žolelių
sviestas.

Morka, raudonasis svogūnas, ankštiniai žirniai,
kukurūzų burbuolė, saliero stiebas, bulvytės
skiltelėmis, vyšniniai pomidoriukai, paprika,
falafeliai, šviežia petražolė, „Teriyaki“ padažas.

(1,7,9)

(1,3,9)

9,75€

(1,3,7,10)

Šonkauliukai su svogūnų žiedais.
Kiaulienos šonkauliukai, skrudinti svogūnų
žiedai, svogūnų laiškai.
Šonkauliukų glazūra
pasirinktinai:
- Garstyčių - ,,Chipotle‘‘ padažas.
- Burbono su ,,Chipotle‘‘ padažas.

Vienas garnyras pasirinktinai:
skrudintos bulvytės / skrudintos saldžios
bulvytės / skrudintos bulvytės skiltelėmis/
natūralūs bulvių traškučiai / garbanotos
bulvytės / ,,Coleslaw‘‘ salotos / vyšninių
pomidoriukų salotos.
(1,3,7)

7,55€

(1,3,7,10)

Kepta „Chorizo“ dešrelė su “Mac and Cheese”.
„Chorizo“ dešrelė, „Coleslaw“ salotos, makaronai
su čederio padažu, naminis pomidorų padažas,
garstyčios, svogūnų laiškai, svogūnų traškučiai.

11,55€

(1,7,9)

Jautiena su keptomis daržovėmis ir čederio
sūrio padažu.
Jautiena, saliero stiebas, mėlynasis svogūnas,
paprika, ,,Chorizo‘‘ dešrelė, barbekiu ir ,,Chipotle‘‘ padažai, chalapos paprika, naminis čederio
padažas, svogūnų laiškai.
Garnyras pasirinktinai:
ryžiai / burgundiškos kruopos su kepta „Chorizo“
dešrele / bulvių piurė.

(1,3,6)

(1,3,7)

Vištiena su naminiu čederio sūrio padažu.

Burokėlių blynai.

5,55€

Vištiena, naminis čederio padažas, salotų lapai,
ridikėliai, vyšniniai pomidoriukai, mėlynasis
svogūnas, žolelių užpilas, svogūnų laiškai.

Burokėlių blynai su sūdyta lašiša.

6,95€

Burokėlių blynai su
skrudinta šonine.

5,95€

Garnyras pasirinktinai:
“Mac and Cheese” / Bulvė „au Gratin“ / Bulvių
piurė / Ryžiai / Skrudintos bulvytės.

(1,3,6)
Vištiena su mocarelos sūriu, saulėje džiovintais
pomidorais ir pesto padažu.
Vištiena, namų gamybos sūrio padažas, salotų
lapai, ridikėliai, vyšniniai pomidoriukai, mėlynasis svogūnas, mocarelos sūris, saulėje džiovinti
pomidorai, pesto padažas, žolelių užpilas, sezamo
sėklos, svogūnų laiškai.
Garnyras pasirinktinai:
“Mac and Cheese” / Bulvė „au Gratin“ / Bulvių
piurė / Ryžiai /Skrudintos bulvytės.

Bulvės, svogūnas, burokėliai, grūdėta varškė,
šviežias bazilikas.

(1,3,7)
Vištiena su tigrinėmis krevetėmis.
Vištiena, tigrinės krevetės, namų gamybos
čederio sūrio padažas, salotų lapai, ridikėliai,
vyšniniai pomidorai, mėlynasis svogūnas,
žolelių užpilas, svogūnų laiškai.
Garnyras pasirinktinai:
“Mac and Cheese” / Bulvė „au Gratin“ /
Bulvių piurė / Ryžiai /
Skrudintos bulvytės.

STEVE

6,55€

(1,3,7)

“Mac and Cheese”.
“Mac and Cheese”, svogūnų traškučiai,
čederio sūris, svogūnų laiškai.

SAVANNA

7,55€

(1,3,7)

Makaronai su ,,Chorizo‘‘ dešrele ir
,,Pepperoni‘‘ dešra.
“Mac and Cheese”, chalapos paprika,
,,Chorizo‘‘ dešrelė, ,,Pepperoni‘‘ dešra,
marinuoti agurkėliai, svogūnų traškučiai,
svogūnų laiškai.

(1,3,7)

MONTANA

9,95€

BENSON

7,95€

Makaronai su krevetėmis ir
aštuonkojais.

Makaronai su smulkinta
jautiena.

“Mac and Cheese”, aštuonkojai,
krevetės, kaparėliai, vyšniniai
pomidoriukai, svogūnų laiškai,
svogūnų traškučiai.

“Mac and Cheese”, jautiena,
skrudinta šoninė, mėlynasis
svogūnas, paprika, svogūnų
traškučiai, svogūnų laiškai,
marinuoti agurkai.

“Mac and Cheese” su cezario
salotomis.
“Mac and Cheese”, „Romaine“
salotos, vyšniniai pomidoriukai, ančiuvių padažas, kietasis
sūris, kiaušinis.
- Vištiena su skrudinta šonine.

6,95€

(1,3,7)

- Vištiena su skrudinta šonine ir
krevetėmis.

8,95€

(1,3,4,7)

- Jautiena su skrudinta šonine.

8,95€

(1,3,7)

(1,3,7)

6,75€ (1,3,7,10)
6,55€

Su kiaušiniene ir skrudinta šonine.
Kiaušiniai, skrudinta šoninė, naminis fetos padažas,
mėlynasis svogūnas, marinuoti agurkėliai, pomidorai,
čederio sūris, svogūnų laiškai.
Patiekiama su: naminiu fetos padažu ir garstyčiomis.

(1,3,7)

Su falafeliais.
Naminis mėtų - jogurto padažas, ridikėliai, agurkas,
vyšniniai pomidoriukai, špinatai, falafeliai.

4,95€
6,95€
Su obuoliais.
Cinamonas, karamelizuoti obuoliai, štrudelio
padažas, natūralaus pieno ledai.
(1,3,7)

5,95€
7,95€
Su riešutų sviestu ir ,,Oreo‘‘ sausainiais.
Cinamonas, štrudelio padažas, natūralaus
pieno ledai, riešutų sviestas, ‘‘Oreo‘‘ sausainiai.

(1,3,7,8) (1,3,7)

5,95€

5,95€

7,95€

7,95€
Su miško uogomis.
Avietės, mėlynės, plakta grietinėlė,
šokolado padažas.

(1,3,7)

(1,3,7)

6,95€
Šokoladiniai blynai su
bananais, natūralaus pieno
ledais ir braškių užpilu

(1,3,7)

13,95€
(1,3,7)
Amerikietiški blynai, šokoladiniai
amerikietiški blynai, karamelizuotos kriaušės, bananai, plakta
grietinėlė, braškių užpilas.

6,75€
Su bananais:
Bananai, natūralaus pieno ledai, mėlynės, braškių užpilas.

(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,7)

Natūralaus pieno ledai
su ,,Raffaello‘‘ saldainiais,
6,55€
,,Bounty‘‘ šokoladu,
štrudelio padažu, šokoladiniais pabarstukais ir
(1,3,7,8)
vafliuku.

Natūralaus pieno ledai
su obuolių pyragu, plakta
gretinėle, karamelės užpilu ir
cinamono lazdele.

(1,3,7)

(1,3,7,8)

(1,3,7,8)

(3,7)

3,75/
4,95€

(1,7)

3,75/
4,95€

(3,5,7)

3,75/
4,95€

3,75/
4,95€

3,75/
4,95€

3,75/
4,95€

3,75/
4,95€

(1,3,7)

(11)

3,75/
4,95€

(3,7)

3,75/
4,95€

3,75/
4,95€

(3,7,8)

Natūralaus pieno ledų
kokteilis su „Haribo‘‘
guminukais ir plakta
grietinėle.

3,75/
4,95€

3,75/
4,95€

(1,3,7,8)

(3,7,8)

3,75/
4,95€

(3,7)

(3,7)

3,75/
4,95€

(3,7)

(3,7)

(3,7)

(1,3,7)

(3,7)

(7)

6,95€
(1,3,7,8)

6,95€
6,95€
(1,3,7,8)
(1,3,7,8)

6,95€
(1,3,7,8)

Natūralaus pieno ledai, spalvoti pabarstukai, šokoladinis
keksiukas, karamelizuoti žemės
riešutai, plakta grietinėlė,
amerikietiškas blynas, braškinis
užpilas, ,,Snickers‘‘ šokoladas,
šokolado kremas ,,Nutella‘‘.

6,95€

(1,3,7,8)

ALERGENAI:
1. Glitimo turintys javai (t. y. kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta, kamutas arba jų sukryžmintos
atmainos)
ir jų produktai, išskyrus:
a) kviečių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus, turinčius dekstrozės ( 1 );
b) kviečių pagrindu pagamintus maltodekstrinus ( 1 );
c) miežių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus;
d) javus, naudojamus alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai;
2. Vėžiagyviai ir jų produktai;
3. Kiaušiniai ir jų produktai;
4. Žuvys ir jų produktai, išskyrus:
a) žuvies želatiną, naudojamą kaip vitaminų ar karotinoidų pagalbinę medžiagą;
b) žuvies želatiną ar žuvų klijus, naudojamus alaus ir vyno skaidrinimui;
5. Žemės riešutai ir jų produktai;
6. Sojų pupelės ir jų produktai, išskyrus:
a) rafinuotą sojų pupelių aliejų ir riebalus ( 1 );
b) natūralių tokoferolių mišinius (E306), natūralų d-alfa tokoferolį, natūralų d-alfa tokoferolacetatą,
natūralų sojų pupelių d-alfa tokoferolio sukcinatą;
c) iš sojų pupelių aliejaus gautus fitosterolius ir fitosterolio esterius;
d) augalinių stanolių esterius, pagamintus iš sojų pupelių aliejaus sterolių;
7. Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę), išskyrus:
a) išrūgas, naudojamas alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai;
b) laktitolį;
8. Riešutai, t. y. migdolai (Amygdalus communis L.), lazdyno riešutai (Corylus avellana), graikiniai
riešutai
(Juglans regia), anakardžiai (Anakardium occidentale), pekaninės karijos (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch),
brazilinės bertoletijos (Bertholletia excelsa), pistacijos (Pistacia vera), makadamijos ar Kvinslendo
riešutai
(Macadamia ternifolia) bei jų produktai, išskyrus riešutus, naudojamus alkoholio distiliatų, įskaitant
žemės
ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai;
9. Salierai ir jų produktai;
10. Garstyčios ir jų produktai;
11. Sezamo sėklos ir jų produktai;
12. Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, visame SO
2 skaičiuojami
paruoštiems vartoti produktams arba produktams, atgamintiems pagal gamintojų nurodymus;
13. Lubinai ir jų produktai;
14. Moliuskai ir jų produktai. LT 2011 11 22 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 304/43

