PUSRYČIAMS
Omletas su parmezano sūriu ir šviežių daržovių salotomis

5,50 €

Vaflis su benedikto kiaušiniu, avokadu ir sūdyta lašiša

6,50 €

Vaflis su karamele, šviežiomis uogomis, mango ledais

6,50 €

Benedikto kiaušiniai su brioche duonele, kumpiu, daržovėmis ir kreminiu

6,90 €

sūriu
Purūs blyneliai
Naminiai varškėtukai, patiekiami su namine uogiene ir šviežiomis uogomis

5€
6,90 €

UŽKANDŽIAI
Avinžirnių ir juodųjų lešių salotos su sėklomis, vištienos krūtinėlė ir

8,80 €

marinuota purpurine morka
Salotos su šamo filė gabalėliais, kietuoju sūriu, putpelės kiaušiniu, sėklomis

9,50 €

Cezario salotų pica! (kepta vištiena, prancūziškas ančiuvių padažas, brioche

9,90 €

bandelės skrebučiai ir kietojo sūrio lakšteliai)
Mango salotos su vytintu serano kumpiu, fetos sūriu, riešutų ir sėklų granola

8,50 €

Burata sūrio užkandis su naminiu pesto padažu, pomidorais, brioche bandele

8€

ir sėklų trupiniais
Burokėlių karpačio, patiekiamas su apelsino filė, saulėje džiovintais

8€

pomidorais, kaparėliais, riešutų mišiniu ir sėklomis
Jautienos tartaras, patiekiamas su saulėje džiovintais pomidorais, kaparėliais, 9 €
marinuotais trumais, putpelės kiaušiniu, žolelių emulsija ir duonele
Silkės užkandėlė su daržovių salsa (ruginės duonos padas, žolelių

9€

majonezas, marinuotas ridikėlis, putpelės kiaušinis ir burokėlių kremas)
Rinkinys prie vyno

14,90 €

(Įvairūs sūriai, marinuotos alyvuogės, parmos kumpis, brusketa su
avinžirnių humusu ir lašiša)
Rinkinys prie alaus (sūrio spurgytės, vytinta jautienos išpjova, vytinta

13,90 €

kiaulienos dešra, naminiai bulvių traškučiai, kepta duona, česnakinis
padažas)
Kepta duona su sūrio padažu

4,50 €

SRIUBOS
Dienos sriuba (klausti padavėjo)

3,50 €

Jūros gėrybių sriuba

8€

Čili sriuba su mėsos gabalėliais ir avinžirniais

5€

Daržovių sriuba su šamo filė, patiekiama su topinambų traškučiais ir žolelių

6,50 €

kremu
„GRILL“ PATIEKALAI
Vištienos krūtinėlė, patiekiama su grill pomidoru, marinuotų daržovių asorti,

9€

salotų lapeliais ir naminiu barbekiu padažu
Vištienos krūtinėlė, įdaryta špinatais ir mocarelos sūriu, patiekiama su

9,50 €

šviežių daržovių salotomis ir naminiu barbekiu padažu
Kiaulienos sprandinė, patiekiama su šviežių daržovių salotomis ir naminiu

8€

barbekiu padažu


Jaunos bulvytės



Kuskusas



Karštos daržovės

Glazūruoti kiaulienos šonkauliukai, patiekiami su mėlynojo kopūsto

10,50 €

salotomis ir bulvių skiltelėmis
Burgeris su brioche bandele, plėšyta kiauliena, marinuotais agurkais,

8,50 €

gražgarstėmis, patiekiamas su bulvių lazdelėmis
Burgeris su brioche bandele, BBQ vištiena, keptu obuoliu, šviežiomis

8,50 €

daržovėmis ir kopūstų salotomis, patiekiamas su bulvių lazdelėmis
Burgeris su brioche bandele, jautienos maltinuku, rūkyta šonine,

8,50 €

karamelizuotais svogūnais, šviežiomis daržovėmis, patiekiamas su bulvių
lazdelėmis
Burgeris su brioche bandele, jautienos steiku, špinatais, rūkyta šonine,

9,50 €

mėlynuoju svogūnu ir šviežiomis daržovėmis, patiekiamas su bulvių
lazdelėmis

KARŠTIEJI PATIEKALAI:,
Kiaulienos išpjova, patiekiama su salierų piure, saldžiųjų bulvių gratini,

13€

mini bulvytėmis, karštų daržovių variacijomis ir pipiriniu grybų padažu
Žemoje temperatūroje ruošta kukurūzinio viščiuko krutinėlė supreme,
patiekiama su morkų - moliūgų kremu, batatų ir kumpio užkepėle, karštų
daržovių variacijomis ir pipiriniu grybų padažu.

14 €

Šamas, patiekiamas su daugiakruopiu, morkų kremu, karštomis daržovėmis

14 €

ir žaliuoju pesto pagardu
Menkės filė, patiekiama su daugiakruopiu, morkų ir žemės riešutų kremu,

14 €

karštomis daržovėmis ir žaliuoju pesto pagardu
Aštuonkojis, patiekiamas su burokėlių kremu, saldžiųjų bulvių gratini,

18 €

karštų daržovių variacijomis ir spanguolių padažu
Jautienos išpjova, patiekiama su salierų kremu, polenta, karštomis

17 €

daržovėmis ir spanguolių padažu
Anties kulšelės konfi, patiekiama su bulgur kruopomis, morkų - moliūgų

14 €

kremu, burokėlių užkepėle ir spanguolių padažu
Makaronai su sūrio padažu, žirnelių ankštimis, daržovėmis ir vištiena

8€

Makaronai su grietinėlės padažu, šonine, pievagrybiais ir žirneliais

8€

VEGETARIŠKI PATIEKALAI
Avinžirnių ir juodųjų lešių salotos su sėklomis ir marinuota purpurine

8,80 €

morka

8€

Bulgur kruopos su grill daržovėmis ir šviežių daržovių salotomis

8€

Sūrio kepsnys, patiekiamas su bruknių - kriaušių čatniu ir šviežių daržovių
salotomis

PATIEKALAI VAIKAMS
Vištienos peteliai su fri bulvytėmis ir šviežių daržovių salotomis

8,50 €

Fri bulvytės su daržovėmis ir padažu

5,50 €

Varškėtukai, patiekiami su uogiene ir šviežiomis uogomis

6,90 €

DESERTAI
Prancūziškas mangų - pasiflorų desertas, patiekiamas su slyvų kremu ir

6€

šviežiomis uogomis
Kokosinis desertas su ananaso įdaru, macarons, džiovintų vaisių saldainiu

6€

ir uogų kremu
Kapučino desertas su sūria karamele, šokoladiniu biskvitu, žemės riešutu,

6€

migdolo traškučiu ir balto šokolado ganašu
Ledai: karameliniai/pistacijų/miško uogų/vaniliniai

5,50 €

Dienos pyragas (klausti padavėjo)

5€

