SPECIALIOSIOS PICOS
24cm - 6,45€ / 32cm - 8,45€ / 42cm - 14,95€
Su storuoju arba dvipusiu paplotėliu
24cm - 7,15€ / 32cm - 9,35€ / 42cm - 16,05€
MAMMA #TARTARE🐟 🌱 NAUJIENA!
Padažas, sūris, lašišos „tartare” (lašiša, svogūnai, kaparėliai, marinuoti agurkėliai, marinuotos alyvuogės, sezamo aliejus, mango
padažas), gražgarstės, žolelių aliejus
MAMMA #GAMBERETTO 🐟 🌱 NAUJIENA!
Padažas, sūris, krevetės, vyšniniai pomidoriukai, cukinija, sultenė, ožkų sūrio padažas, žolelių aliejus
MAMMA #PULLEDPORK NAUJIENA!
Padažas, sūris, plėšyta kiauliena, ananasai, karamelizuoti svogūnai, barbekiu padažas, žolelių aliejus
MAMMA #PORTOBELLO 🌱Ⓥ NAUJIENA!
Česnakinis aliejus, sūris, Portobello grybai, ridikėliai, paprikos, ankštiniai žirniai, traškūs burokėliai, sultenė, žaliasis auGalingas
padažas, žolelių aliejus
MAMMA #N’DUJA 🌶️🌶️NAUJIENA!
Padažas, sūris, „Pepperoni” saliamis, vytinta tepama dešra „N’DUJA”, pievagrybiai, raudonieji svogūnai, maskarponės kremas,
gražgarstės, žolelių aliejus
MAMMA #DIAVOLA 🌶️🌶️🌶️
Padažas, sūris, „Pepperoni” saliamis, malta kiauliena, raudonieji svogūnai, smulkintos chalapos paprikos, kietasis sūris, žolelių aliejus
MAMMA #CHEESECHORIZO 🌶️🌶️
Padažas, sūris, „Chorizo” dešra, feta, pelėsinis sūris, kietasis sūris, chalapos paprikos, žolelių aliejus
MAMMA #1
Padažas, sūris, vytintas kumpis, salotos, gražgarstės, vyšniniai pomidoriukai, kietasis sūris, žolelių aliejus
MAMMA #2 ITALIŠKA
Padažas, sūris, pelėsinis sūris, vytintas kumpis, saulėje džiovinti pomidorai, raudonieji svogūnai, juodosios alyvuogės,
kaparėliai, gražgarstės, žolelių aliejus
MAMMA #3 KELMUČIŲ
Padažas, sūris, kumpis, šoninės gabalėliai, kelmučiai, žolelių aliejus
MAMMA #4
Padažas, sūris, kumpis, šoninės gabalėliai, saliamis, malta kiauliena, raudonieji svogūnai, barbekiu padažas, žolelių aliejus
MAMMA #5
Padažas, sūris, vištiena, šoninės gabalėliai, raudonieji svogūnai, barbekiu padažas, žolelių aliejus
MAMMA #6 TITANO
Padažas, sūris, kumpis, „Chorizo dešra, raudonieji svogūnai, saldžiarūgštis padažas, kietasis sūris, žolelių aliejus
MAMMA #7 🌶️🌶️
Padažas, sūris, jautiena, pievagrybiai, raudonieji svogūnai, chalapos paprikos, žolelių aliejus
MAMMA #8
Padažas, sūris, kumpis, feta, pelėsinis sūris, kietasis sūris, žolelių aliejus
MAMMA #9 🌶️🌶️🌶️
Padažas, sūris, vištiena, šoninės gabalėliai, chalapos paprikos, aštrus padažas, špinatai, vyšniniai pomidoriukai, žolelių aliejus
MAMMA #11 SPICY PEPPERONI 🌶️🌶️
Padažas, sūris, „Pepperoni” saliamis, žalieji pipiriukai, chalapos paprikos, žolelių aliejus
MAMMA #12 VERDURE 🌱Ⓥ
Česnakinis aliejus, auGalingas sūris, brokoliai, graikiniai riešutai, mango - čili padažas, česnakų ir saulėgrąžų daigai, žolelių aliejus
MAMMA #14 COLORATO 🌱Ⓥ
Česnakinis aliejus, auGalingas sūris, cukinija, pomidorų griežinėliai, pievagrybiai, česnakų ir saulėgrąžų daigai, žolelių aliejus
MAMMA #15 CHORIZO
Padažas, sūris, „Chorizo” dešra, saulėje džiovinti pomidorai, ožkų sūrio padažas, žolelių aliejus
MAMMA #16 PEPPERONI🌶️
Padažas, sūris, „Pepperoni” saliamis, alyvuogės, ožkų sūrio padažas, žolelių aliejus
MAMMA #17 AUTUNNO 🌱Ⓥ
Česnakinis aliejus, auGalingas sūris, špinatai, pomidorų griežinėliai, kelmučiai, česnakų ir saulėgrąžų daigai, žolelių aliejus
Vegetariškų ir auGalingų patiekalų gerbėjams siūlome bet kurią mūsų picą rinktis su auGalingu paplotėliu ir auGalingu sūriu nemokamai, taip pat
keisti mėsą į auGalingos kilmės „Vegetarian Butcher” jautieną arba vištieną: 24cm - 1€ / 32cm - 1,50€ / 42cm - 2,00

🌱 - Vegetariškas patiekalas 🌱Ⓥ - AuGalingas patiekalas („veganiškas“) 🌶️ - Aštrus patiekalas 🐟 – Patiekalas su žuvimi
Informacijos apie alergenus, teiraukitės personalo

KLASIKINĖS PICOS
24cm - 4,95€ / 32cm - 6,95€ / 42cm - 11,95€
Su storuoju arba dvipusiu paplotėliu
24cm - 5,55€ / 32cm - 7,85€ / 42cm - 13,05€
RICORDO 🌶️NAUJIENA!
Padažas, sūris, plėšyta kiauliena, svogūnai, chalapos paprikos, maskarponės kremas, žolelių aliejus
RAVANELLO NAUJIENA!
Padažas, sūris, kepta malta kiauliena, marinuoti agurkėliai, ridikėliai, žolelių aliejus
MARGARITA 🌱
Padažas, sūris, sūris mocarela, žolelių aliejus
VEZUVIJAUS
Padažas, sūris, kumpis, žolelių aliejus
SALIAMIO
Padažas, sūris, saliamis, žolelių aliejus
KAPRIZINGOJI
Padažas, sūris, kumpis, pievagrybiai, žolelių aliejus
HAVAJŲ SU KUMPIU
Padažas, sūris, kumpis, ananasai, žolelių aliejus
HAVAJŲ SU VIŠTIENA 🌶️NAUJIENA!
Padažas, sūris, vištiena, ananasai, saldžiarūgštis padažas, žolelių aliejus
KAIMIŠKA
Padažas, sūris, šoninės gabalėliai, raudonieji svogūnai, marinuoti agurkėliai, žolelių aliejus
INDIŠKA
Padažas, sūris, vištiena, pievagrybiai, paprikos, naminis kario padažas, žolelių aliejus
PAULO 🌶️
Padažas, sūris, kumpis, saliamis, žalieji pipiriukai, kietasis sūris, žolelių aliejus
MEKSIKIETIŠKA 🌶️🌶️
Padažas, sūris, malta kiauliena, paprikos, raudonieji svogūnai, chalapos paprikos, žolelių aliejus
VIŠTIENOS
Padažas, sūris, vištiena, pievagrybiai, raudonieji svogūnai, juodosios alyvuogės, žolelių aliejus
MAMMA SUKTINUKAI
MAMMA SUKTINUKAS
Padažas, sūris, vištiena, salotos, gražgarstės, pomidorų griežinėliai, agurkai
AUGALINGAS SUKTINUKAS 🌱Ⓥ
Padažas, auGalingas sūris, kelmučiai, salotos, gražgarstės, pomidorų griežinėliai, agurkai
SUKTINUKAS su kumpiu ir pievagrybiais
Padažas, sūris, kumpis, pievagrybiai
SUKTINUKAS su kiauliena ir chalapos paprikomis 🌶️
Padažas, sūris, malta kiauliena, chalapos paprikos
SUKTINUKAS su vištiena ir ananasais
Padažas, sūris, vištiena, ananasai
SUKTINUKAS su saliamiu ir žaliaisiais pipiriukais
Padažas, sūris, saliamis, žalieji pipiriukai

5,25€
4,95€
4,25€
4,25€
4,25€
4,25€

PADAŽAI
PIKANTIŠKAS 🌱 / ČESNAKINIS 🌱 / AŠTRUS 🌶️🌶️/ ŽALIASIS AUGALINGAS 🌱Ⓥ / ALYVUOGIŲ ALIEJUS 🌱Ⓥ
Prie picų ir suktinukų vienas pasirinktas padažas nemokamai. Papildomas padažas 0,95€

Vegetariškų ir auGalingų patiekalų gerbėjams siūlome bet kurią mūsų picą rinktis su auGalingu paplotėliu ir auGalingu sūriu nemokamai, taip pat
keisti mėsą į auGalingos kilmės „Vegetarian Butcher” jautieną arba vištieną: 24cm - 1€ / 32cm - 1,50€ / 42cm - 2,00€

Vegetariškas patiekalas 🌱Ⓥ - AuGalingas patiekalas („veganiškas“) 🌶️ - Aštrus patiekalas 🐟 – Patiekalas su žuvimi
Informacijos apie alergenus, teiraukitės personalo

REKOMENDUOJAMA PUSRYČIAMS
BENEDIKTO KIAUŠINIAI
Šviežia bandelė, alyvuogių - agurkėlių padažas, salota, avokadas, kiaušiniai, sūrio padažas, vyšniniai pomidorai.
• Su „Chorizo” dešra • Su skrudinta šonine • Su vytintu kumpiu
• Su lašišos „tartare” 🐟🌱

6,90€

SRIUBOS
ČILI - ,,CHORIZO” SRIUBA 🌶️🌶️
4,45€
Brandinta smulkinta jautiena, ,,Chorizo” dešra, svogūnai, pupelės, čili pipirai, pomidorai, kietasis sūris, svogūnų laiškai,
česnakinės lazdelės.
AUGALINGAS ČILI TROŠKINYS🌶️🌶️🌱Ⓥ
4,45€
Smulkinta auGalinga „Vegetarian Butcher” (ne)jautiena, svogūnai, pupelės, čili pipirai, pomidorai, auGalingas sūris, svogūnų laiškai,
česnakinės lazdelės
SALOTOS
CEZARIO SALOTOS
„Romainės” salotos, virti kiaušiniai, baltosios duonos krotonai, MAMMA gamintas klasikinis „Caesar” padažas su ančiuviais, kietasis sūris

• Tik salotos 🌱
• Su vištiena
• Su lašiša 🌱🐟
• Su krevetėm 🌱🐟
AUGALINGOS SALOTOS

3,45€
5,90€
7,20€

„Romainės” salotos, pomidorai, agurkai, paprikos, saulėgrąžų ir česnakų daigai, skrudintos sezamo sėklos

• Tik salotos 🌱Ⓥ
• Su vištiena
• Su lašiša 🌱🐟
• Su krevetėm 🌱🐟
Pasirinkite padažą nemokamai: Mango - čili arba žaliąjį auGalingą padažą

3,45€
5,90€
7,20€

UŽKANDŽIAI
FOKAČIA CAVALLO 🌶️
Paplotėlis, česnakinis aliejus, „Pepperoni” saliamis, žalieji pipiriukai, kietasis sūris, saulėje džiovinti pomidorai,
juodosios alyvuogės
FOKAČIA PANCETTA
Paplotėlis, česnakinis aliejus, kietasis sūris, šoninės gabalėliai, saulėje džiovinti pomidorai, juodosios alyvuogės
KEPTA DUONA🌱
Duona, sūrio padažas, kietasis sūris
VIŠTIENOS PETELIAI
• Su barbekiu padažu • Su ČILI padažu🌶️
Patiekiama su sezamo sėklomis ir žalumynais
*Rekomenduojame pasirinkti mėgstamą garnyrą
ARANCINI ITALIŠKAS UŽKANDIS (8VNT)
Risotto ryžiai, sūris, žalieji žirneliai
• Aštrūs (su chalapos paprikomis) 🌶️🌱 • AuGalingi 🌱Ⓥ
*Pasirinkite mėgstamą padažą nemokamai
SŪRIO SPURGYTĖS (8VNT) 🌶️🌶️
Trijų rūšių sūriai (čederis, mocarela, kietasis), bešamelio padažas, chalapos paprikos, kmynai
*Pasirinkite mėgstamą padažą nemokamai
LAŠIŠOS TARTARE 🐟🌱
Lašiša, svogūnai, kaparėliai, marinuoti agurkėliai, marinuotos alyvuogės, sezamo aliejus, mango padažas, avokadas,
sezamo sėklos, česnakinės lazdelės
BULVYTĖS FRI 🌱Ⓥ arba GRUZDINTOS BULVIŲ SKILTELĖS 🌱Ⓥ
**Pasirinkite mėgstamą padažą nemokamai

5,95€
4,95€
3,25€
8vnt - 5,95€

🌱 - Vegetariškas patiekalas 🌱Ⓥ - AuGalingas patiekalas („veganiškas“) 🌶️ - Aštrus patiekalas 🐟 – Patiekalas su žuvimi
Informacijos apie alergenus, teiraukitės personalo

3,95€
3,95€

4,95€

3,45€

MEKSIKIETIŠKAS „NACHOS”
Kukurūzų traškučiai, svogūnai, paprikos, kukurūzai, pupelės, chalapos paprikos, grietinė, ,,Guacamole” padažas, pomidorų
,,Salsa”, sūris
• Su daržovėmis 🌶️🌱
• Su vištiena 🌶️ • Su smulkinta jautiena 🌶️ • Su plėšyta kiauliena 🌶️
• Su auGalinga (ne)vištiena „Vegetarian Butcher” 🌶️🌱ⓋNAUJIENA!
• Su smulkinta auGalinga (ne)jautiena „Vegetarian Butcher” 🌶️🌱ⓋNAUJIENA!
AuGalinigi Ⓥ „NACHOS” pateikiami su AuGalingu žaliuoju padažu ir auGalingu sūriu vietoje grietinės ir fermentinio sūrio
*Rekomenduojame dviem asmenims.

7,45€
7,95€
8,45€
8,45€

MĖSAINIAI
SU TRAŠKIA VIŠTIENA IR OŽKŲ PIENO SŪRIU
Šviežia bandelė, salota, alyvuogių - agurkėlių padažas, traški vištiena, skrudinta šoninė, ridikėliai, marinuoti agurkėliai,
traškūs burokėliai, ožkų sūris
*Rekomenduojame pasirinkti mėgstamą garnyrą
SU SMULKINTA JAUTIENA IR ,,CHORIZO” DEŠRA
Šviežia bandelė, garstyčių padažas, smulkinta jautiena, ,,Chorizo” dešra, salota, marinuoti svogūnai, marinuoti agurkėliai,
„Peperoni” pipirai, mocarela sūris, čederio sūris
*Rekomenduojame pasirinkti mėgstamą garnyrą
SU PLĖŠYTA KIAULIENA IR TRAŠKIAIS SVOGŪNAIS
Šviežia bandelė, barbekiu padažas, plėšyta kiauliena, ,,Coleslaw” salotos, ridikėliai, traškūs svogūnai, sūrio padažas.
*Rekomenduojame pasirinkti mėgstamą garnyrą
SU ,,HALLOUMI” SŪRIU IR „PORTOBELLO” GRYBAIS 🌱
Šviežia bandelė, ,,Guacamole” padažas, ,,Halloumi” sūris, Portobello grybai, pomidorai, švieži agurkai, salota,
karamelizuoti svogūnai
*Rekomenduojame pasirinkti mėgstamą garnyrą
SU TRAŠKIU AUGALINGOS KILMĖS (NE)VIŠTIENOS PAPLOTĖLIU 🌱 NAUJIENA!
Šviežia bandelė, auGalinga (ne)jautiena „Vegetarian Butcher”, žaliasis auGalingu padažas, salota, pomidorų „Salsa”,
traškūs svogūnai ir burokėliai, česnakų daigai
*Rekomenduojame pasirinkti mėgstamą garnyrą

6,95€

6,95€

6,95€
7,45€

7,45€

VAIKIŠKI MĖSAINIAI
SU TRAŠKIA VIŠTIENA
Šviežia bandelė, majonezas, pomidorų padažas, salota, pomidorai, traški vištiena, sūris, bulvytės „fri”
SU SMULKINTA JAUTIENA
Šviežia bandelė, majonezas, pomidorų padažas, salota, pomidorai, marinuoti agurkėliai, smulkinta jautiena, sūris, bulvytės
„fri”

*Garnyrai papildomai
**Padažai - 0,95 €
● Barbekiu padažas 🌱
● Čili 🌶️
● Garstyčių 🌱
● Agurkėlių - alyvuogių 🌱
● Kečupas 🌱
● Česnakinis 🌱
● Pikantiškas 🌱
● Aštrus 🌶️ 🌶️
● Žaliasis auGalingas 🌱Ⓥ

●
●

Bulvytės - 0,95 €
Gruzdintos bulvių skiltelės 🌱Ⓥ
Bulvytės „Fri” 🌱Ⓥ

●
●

Salotos - 0,95 €
„Coleslaw” 🌱
Šviežių daržovių salotos

🌱 - Vegetariškas patiekalas 🌱Ⓥ - AuGalingas patiekalas („veganiškas“) 🌶️ - Aštrus patiekalas 🐟 – Patiekalas su žuvimi
Informacijos apie alergenus, teiraukitės personalo

4,95€
4,95€

WOK PATIEKALAI
WOK MAKARONAI
Kiaušininiai makaronai, svogūnai, paprikos, morkos, porai, „Pekino” kopūstas, marinuotas imbieras, sezamų sėklos,
pasirinktas padažas
• Su vištiena • Su plėšyta kiauliena • Su brokoliais, ankštiniais žirneliais ir „Portobello” grybais 🌱
● Su vytinta tepama dešra „N‘duja” ir maskarponės kremu 🌶️🌶️ (padažas nepasirenkamas) NAUJIENA!
● Su auGalinga „Vegetarian Butcher” (ne)vištiena 🌱 NAUJIENA!
● Su krevetėmis 🐟
Pasirinkite mėgstamą padažą:
Yakitori / Teriyaki / Austrių / Čili 🌶️

5,95€
6,95€
6,95€
6,95€

DESERTAI
NAMINIS OBUOLIŲ DESERTAS SU LEDAIS
AMERIKIETIŠKI BLYNELIAI
SŪRIO TORTAS SU SŪRIA KARAMELE NAUJIENA!
ŠOKOLADINIS SUFLĖ SU LEDAIS
LEDAI(vaniliniai, bananiniai, šokoladiniai)
Pasirinkite mėgstamą padažą prie pasirinkto deserto (nemokamai)
● Šokoladinis / Braškinis
LEDŲ DESERTAS NAUJIENA!
(vaniliniai, bananiniai ir šokoladiniai ledai, plakta grietinėlė, „Kinder bueno”, „Oreo”, zefyriukai,
šokoladinis ir braškinis užpilas)
GAIVUSIS LEDŲ KOKTEILIS NAUJIENA!
(Bananiniai ir vaniliniai ledai, žalioji citrina, pienas, plakta grietinėlė, zefyriukai, pabarstukai)
„OREO & KINDER BUENO” LEDŲ KOKTEILIS NAUJIENA!
(Šokoladiniai ir vaniliniai ledai, „Oreo” ir „Kinder bueno”, plakta grietinėlė, zefyriukai, pabarstukai)

3,95€
4,95€
3,95€
4,95€
1kaušelis - 0,95€
4,95€
380ml - 3,95€
380ml - 4,95€
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GĖRIMAI
Coca Cola / Coca Cola Zero / Fanta / Sprite
Gira ,,Tauras‘‘
Gazuotas vanduo
Negazuotas vanduo
Pomidorų sultys / apelsinų sultys / obuolių sultys
Crodo „Orange soda” / Crodo „Lemon soda“
Schweppes ,,Tonic” / Schweppes ,,Russchian“
Red bull
Heineken nealkoholinis alus
Vilkmergės nealkoholinis alus
Braškinis limonadas
Braškių tyrė, granatų sirupas, apelsinas, gazuotas vanduo, ledas
Pasiflorų limonadas
Pasiflorų tyrė, rudas cukrus, cukraus sirupas, žalioji citrina, gazuotas vanduo, ledas
Šviežiai spaustos sulys
• Morkų
• Apelsinų • Greipfrutų

250ml- 1,45€ / 500ml - 1,95€ / 1500ml - 2,95€
500ml - 1,75€
330ml – 1,45€
330ml – 1,45€
300ml - 1,75€
330ml - 1,95€
250ml - 1,75€
250ml – 2,50€
330ml - 2,75€
410ml – 2,55€
380ml - 2,00€
380ml - 2,00€
380ml - 3,45€

GLOTNUČIAI
Strawberry Fantasy
Braškės, bananai, obuolių sultys
Mango Dream
Mangai, kriaušės, obuolių sultys
Acai Kick
Braškės, mangai, mėlynės, kopūstpalmių uogų (acai) tyrė, obuolių sultys

380ml – 3,45€
380ml – 3,45€
380ml – 3,45€

NEALKOHOLINIAI KOKTEILIAI
Virgin Spritz
Spritz sirupas, apelsinų sultys, gazuotas vanduo, ,,Sprite”, apelsinas, ledas
Virgin Mojito
Rudas cukrus, žalioji citrina, mėta, ,,Sprite”, ledas

550ml - 4,00€
550ml - 4,00€

KAVA
1,00€
1,25€
1,45€
1,95€
1,95€
1,95€
2,45€
0,45€

Espresso
Juoda kava
Americano
Latte
Cappuccino
Kakava
Šalta Latte
Karštas / šaltas pienas
ARBATA
Arbata šilko maišeliuose:
• Žalioji
• Juodoji
• Vaisinė
Šaltalankių arbata su vaisiais
Natūrali mėtų arbata

1,95€
2,45€

ALKOHOLINIAI GĖRIMAI
PUTOJANTIS VYNAS
Diamant de Loire Brut Pink Star Cremant Rose (Pranzūcija, rožinis/briutas, 12%, Cabernet Franc)
750ml - 24,00€
Cornaro Treviso Prosecco Brut DOC (Italija, baltas/briutas, 11,5%, Glera-Prosecco)
100ml - 2,70€ / 750ml - 18,00€
Dedicato Grand Creme Dolce (Italija, baltas/saldus, 10%, Trebbiano/Garganega)
750ml - 15,00€
VYNAS
Feudo Arancio Passiari Rosso Terre Siciliane IGT (Italija, raudonas/sausas, 13,5%, Syrah/Nero d’Avola) 100ml - 3,00€ / 750ml - 20,00€
Feudo Arancio Nero d'Avola Sicilia DOC (Italija, raudonas/sausas. 13%, Nero d’Avola)
100ml - 2,70€ / 750ml - 18,00€
Ambroisie Rose D'Anjou (Prancūzija, rožinis/p.sausas, 10,5%, Grolleau)
100ml - 2,70€ / 750ml - 18,00€
Feudo Arancio Pinot Grigio Sicilia DOC (Italija, baltas/sausas, 13%, Pinot Gris)
100ml - 2,70€ / 750ml - 18,00€
Peter Mertes Riesling Kabinett Halbtrocken (Vokietija, baltas/p.sausas, 8,5%, Riesling)
100ml - 2,50€ / 750ml - 14,00€
Soprano Medium Sweet Bianco (Italija, baltas/p.saldus, 11%)
100ml - 2,50€ / 750ml - 14,00€
PILSTOMAS ALUS
Vilkmergės ,,Premium‘‘ 5%
Vilkmergės ,,Premium IPA‘‘ 5%
Kalnapilis ,,Blanc select‘‘ 5%

410ml - 3,50€
410ml - 3,50€
500ml - 3,50€
ALUS IR SIDRAS BUTELIUOSE

,,Desperados‘‘ alus 5,9%
,,Corona extra‘‘ alus 4,5%
,,Heineken‘‘ alus 5%
Kalnapilis ,,Blanc select‘‘ alus 5%
Vilkmergės Tamsusis alus 5,8%
Vilkmergės ,,Vyšnių Kriek‘‘alus 5%
Vilkmergės „Craft” obuolių sidras 5,4%
Vilkmergės saldus obuolių sidras 4,8%

330ml - 3,50€
355ml - 3,50€
330ml - 3,50€
500ml - 3,50€
410ml - 3,50€
410ml - 3,50€
410ml - 3,50€
500ml - 3,50€
MAMMA „SPECIAL” KOKTEILIAI

Corona Margarita
Tekila, „Bols Peach”, žaliosios citrinos sultys, alus „Corona”, ledas
Tequila passion
Mėta, žalioji citrina, braškių tyrė, tekila, „Sprite”, ledas
Master Blaster
Likeris, spanguolių sultys, Schweppes „Russian”, ledas
Pink Russian
Žaliosios citrinos sultys, žalioji citrina, degtinė, Schweppes „Russian”, ledas

500ml + 330ml - 9,00€
550ml - 6,50€
550ml - 6,00€
380ml - 5,00€

KLASIKINIAI KOKTEILIAI
GinTonic
Džinas, tonikas, žalioji citrina, rozmarinas, ledas
Mimosa
Putojantis vynas (Prosecco), šviežiai spaustos apelsinų sultys, apelsinas
Aperol Spritz
Aperityvas, putojantis vynas, gazuotas vanduo, apelsinas, ledas
Mojito
Rudas cukrus, žalioji citrina, mėta, baltas romas, gazuotas vanduo, ledas
Cuba Libre
Šviesus romas, „Coca cola”, žalioji citrina, ledas

550ml - 7,00€
550ml - 6,00€
550ml - 6,00€
380ml - 6,00€
380ml - 5,00€

VISKIS
40ml - 3,00€ / 1000ml - 50,00€
40ml - 3,50€ / 700ml - 55,00€
40ml - 3,50€ / 700ml - 55,00€
40ml - 3,50€ / 700ml - 55,00€
40ml - 5,00€ / 700ml - 70,00€

Four Roses
Jack Daniel‘s
Tullamore Dew
Jameson
Proper Twelve
ROMAS

40ml - 3,00€ / 1000ml - 50,00€
40ml - 3,50€ / 700ml - 40,00€
40ml - 3,50 / 700ml - 40,00€
40ml - 4,00€ / 700ml - 50,00€

Palma Mulata Silver Dry
Captain Morgan Spiced Gold
Plantation Original Dark
Kraken Black Spiced
DŽINAS

40ml - 4,00€ / 700ml - 50,00€
40ml - 4,00€ / 700ml - 50,00€
40ml - 5,00€ / 700ml - 70,00€

Bombay Original Dry
Tanqueray Gin
Tanqueray No. 10 Gin
BRENDIS

40ml - 3,00€ / 700ml - 35,00€
40ml - 3,50€ / 700ml - 40,00€

Torres 5
Torres 10
KONJAKAS

40ml - 5,50€ / 700ml - 60,00€

Hennesy VS
DEGTINĖ

40ml - 3,00€ / 500ml - 30,00€
40ml - 3,50€ / 700ml - 40,00€
40ml - 3,50€ / 700ml - 40,00€
40ml – 5,00€ / 1000ml – 90,00€

Stumbras Premium Organic
Russian Standard Original
Absolut
Grey Goose

TEKILA
40ml - 3,00€ / 700ml - 30,00€
40ml - 3,50€ / 700ml - 40,00€
40ml - 4,00€ / 700ml - 50,00€

Tres Ochos Gold
Olmeca Blanco
Gusano Rojo
LIKERIS
Žagarės vyšnių
Baileys Original Irish Cream
Di Saronno Amaretto
Jagermeister

40ml - 3,00€ / 500ml - 30,00€
40ml - 3,50€ / 700ml - 45,00€
40ml - 3,50€ / 1000ml - 65,00€
40ml - 4,00€ / 700ml - 50,00€
VIENKARTINĖS ELEKTRONINĖS CIGARETĖS WHOOP

Skoniai:
• Arbūzų

• Vynuogių

• Mango

• Mėlynių

• Braškių

6,00€

