Salotos/Salad

Eur

„Tuno salotos“ (tunas, salotos, lęšiai, pomidorai, avokadas, svogūnai, citrina, sūris, žolelių – garstyčių
padažas)

„Tuna salad“ (tuna, lettuce, lences, tomatoes, avocado, onion, lemon, cheese, herb-mustard sauce)
„Graikiškos salotos“ (salotos, feta sūris, agurkai, pomidorai, paprika, svogūnai, alyvuogės, žolelių padažas)
“Greek salad” (lettuce, feta cheese, cucumbers, tomatoes, paprika, onions, olives, herb dressing)
Sriubos/Soup
„Pūčkorių barščiai“
Borsch “Puckoriai“
„Vištienos sultinys“
„Chicken broth“

8,40
6,20

3,90

3,20
Bulviniai patiekalai/Potatoes dishes

Didžkukuliai su mėsa 2vnt. (su spirgučių padažu arba grietine)
Zepelins with minced meat 2pcs. (with bacon crisps sauce or sour cream)

4,90

„Skrudinti didžkukuliai“ (su spirgučių padažu arba grietine)
„Roasted zepelins“ (with bacon crisps sauce or sour cream)

4,70

Žemaičių blynai (su sviesto – grietinės arba spirgučių padažu)
Pancakes „Lawlanders” (butter– sour cream or bacon crisps sauce)

4,90

Karštieji patiekalai kepti laužo kaitroje/Hot dishes prepared on grill
„Belmonto šonkauliai“ (kiaulienos šonkauliai, apkeptos bulvės, marinuotos ir šviežios daržovės)
„Ribs Belmontas“ (pork ribs, fried potatoes, pickled and fresh vegetables)

12,50

„Vilnios dovana“ (lašišos didkepsnis, ryžiai, šviežios daržovės, citrina, medaus-garstyčių padažas)
„The gift of „Vilnia“ (salmon steak, rice, fresh salad, lemon, honey-mustard seed sauce)

11,90

„Vištienos kumpelių šašlykas“ (morkų salotos, ryžiai, imbierinis padažas)
„Chicken legs barbecue“ (carrot salad, rice, gingery sauce)

7,90

„Kiaulienos šašlykas“ (kiaul. sprandinė, ryžiai, daržovės, mar. svogūnai, pomidorų padažas)
„Pork barbecue“ (pork neck, rice, vegetables, pickled onion, tomato sauce)

8,50

„Jautienos šašlykas“ (jautienos išpjova, bulvytės, daržovės, alyvuogės, adžikos padažas)
„Beef barbecue“ (beef filet, potatoes, olives, vegetables, „Agika“ sauce)
Šašlykų rinkinys (3-4 asm.) (vištienos šašlykai, kiaulienos šašlykai, jautienos šašlykai, daržovės, ryžiai,
bulvytės, pomidorų, adžikos, imbierinis padažai)
Barbecue assortment (for 3-4 pers.) (chicken barbecue, pork barbecue, beef barbecue, vegetables, rice,
potatoes, tomato, ginger, „Agika“ sauces)
Viščiukas „Tabaka“ 650-700 g. (2 asmenims) (bulvytės, aštrios morkų salotos, marinuoti kopūstai,
saldžiarūgštis - česnakinis padažas)
Chicken „Tabaka“ (2 persons) (potatoes, spicy carrot salad, pickled cabbage, sweet garlic sauce)
„Čiauškutė“ (vištiena, bulvytės „raidelės“, šviežios daržovės, pomidorų padažas)
„Twitter“ (chicken nuggets, potato „letters“, fresh vegetables, tomato sause)

11,90
29,90

14,90
4,90

Saldieji patiekalai/Desserts
Lietiniai su varške ir uogienės padažu
Pancakes with curd and confiture sauce
Lietiniai su bananais
Pancakes with bananas

4,50
4,50

Gaivieji gėrimai/Soft drinks
Belmonto" naminė duonos gira/ Homemade bread kvass "Belmontas" 1000ml

4,90

Coca Cola, Sprite, Fanta , Schweppes 250ml

1,90

Mineralinis vanduo / Mineral water „Neptūnas“

300/750ml

1,60/
3,20

Karštieji gėrimai/Hot drinks
Kava juoda / Black coffe/ Espresso
Kava / Coffe „Americano“
Kava su pienu / Coffe with milk
Kava / Coffe „Capuccino”
Kava / Coffe „Latte“ /Kava be kofeino/Decaf Cofe
Kakava/ Cacao
Plikoma arbata (juoda, žalioji, vaisinė) / Tea (black, green, fruit)

Maisto išsinešimas ir pristatymas į
namus: +37068614656
Pristatymas į namus 4 Eur

1,80
2,00
1,90
2,30
2,50
2,00
2,00

