
MŪSŲ BURGERIAI 
Boom! burgeriams naudojama tik aukščiausios rūšies ’Hereford’, 
‘Black Angus’ ir ‘Limousine’ Airiška jautiena, kuri brandinta pagal 
specialią technologiją. 

VISI BURGERIAI GALI BŪTI PATIEKIAMI BE BANDELĖS,  SU ŽALIOSIOMIS 
SALOTOMIS, PARMEZANO SŪRIU BEI MEDAUS IR GARSTYČIŲ PADAŽU

BOOM! SALOTOS SU SŪRIU| 6,90  EUR

Ožkos pieno sūris arba bu�alo mozzarella

Sūris , traškios salotos, raudonasis svogūnas, sėklų 
mišinys ir balzaminis padažas - 260g    
   
BOOM! CEZARIO SALOTOS| 7,90 EUR

Vištienos �le arba krevetės
Traškūs plėšyti romėniškų salotų lapai, skrudinti 
duonos kubeliai, parmezano sūris,  mūsų pačių
gamintas Cezario salotų padažas - 230g

ŠVIEŽIŲ SALOTŲ IR MAŽŲJŲ ŠPINATŲ | 6,90 EUR

Šviežių salotų lapai, mažieji špinatai, traškios šoninės 
gabaliukai, avokadas, parmezano sūris, sėklų mišinys, 
medaus ir garstyčių padažas - 200g

SALOTOS

LEDŲ KOKTEILIAI
VANILINIS, BRAŠKINIS, SU “OREO” SAUSAINIAIS
Šviežiai plakami ledų ir pieno kokteiliai su priedais - 300 ml

PAPILDOMI PRIEDAI | 0,90  EUR

GVAKAMOLĖ,  KARAMELIZUOTI  SVOGŪNAI ,
JALAPENO PIPIRAI

Siūlome rinktis 40 g

DESERTAI | 3,90 EUR

RIEŠUTŲ SVIESTO IR ŠOKOLADO TORTAS
Trupintų “Oreo” sausainių pagrindas, stori riešutų sviesto  
ir šokolado sluoksniai, patiekiama su sūriais karamelizuotais 
graikiniais riešutais- 150g

KEPTAS SŪRIO PYRAGAS
Su jūros druska, alyvuogių aliejumi ir vaniliniais ledais - 150g

Siūlome rinktis

PADAŽAI PRIE BULVYČIŲ | 0 ,90  EUR

AIOLI ,  RANCH,  KAJENO PIP IRŲ KEČUPAS
Siūlome rinktis

40 g

MĖNESIO BURGERIS

6,90 EURSIŪLOME
RINKTIS IŠ:
Burgeris su sūriu
‘Honey B.L.T’ burgeris
‘Goat cheese’ burgeris
Žuvies burgeris
Boom! Ožkos pieno sūrio/bu�alo 
mozzarella sūrio salotos 
Šviežių salotų ir mažųjų špinatų

+ Bulvytės arba chipotle slaw salotos
+ Coca-Cola arba juoda kava

PIETŲ
PASIŪLYMAS

D A R B O
DIENOMIS
11:30-15:00 VAL.

BERNARD CELEBRATION 

REKOMENDUOJAMAS
ALUS

GRUZDINTOS BULVYTĖS

REKOMEDUOJAMAS
PRIEDAS+

 “BIG STACKS” BURGERIS | 9,90 EUR

 
Prime Irish jautienos paplotėlis, čederio sūris, traški šoninė, 

gruzdinta vištiena, gūžinė salota, pomidoras, jalapeno pipirai, 
karamelizuoti svogūnai, tonkatsu padažas - 430g

BURGERIS SU SŪRIU | 6,90 EUR

Jautienos paplotėlis su pasirinktu sūriu (čederio, ementalio 
arba mėlynojo pelėsio), raudonieji svogūnai, gūžinės salotos, 
pomidoras ir Boom! padažas -350g

BOOM! BURGERIS | 8,90 EUR

Jautienos paplotėlis, čederio sūris, traš ki šoninė, karameli -
zuoti svogūnai, marinuotai naminiai agurkėliai, gūžinė salota, 
pomidoras ir Boom! padažas -400g

”SURF & TURF” BURGERIS | 10,90 EUR

Jautienos paplotėlis, čederio sūris, traškus minkštakiau -
tis krabas, “sweet chilli” padažas, gūžinė salota, degintų 
svogūnų majonezas -410g

”HAPPY THREE SHRIMPS” BURGERIS | 9,90 EUR

Jautienos paplotėlis, keptos marinuotos krevetės, sūrio 
kremas, laimo ir žolelių aioli, gūžinė salota ir šviežias
pomidoras - 350g

BURGERIS SU PLĖŠYTA KIAULIENOS ŠONKAULIŲ 
MĖSA | 7,90 EUR

Jautienos paplotėlis, čederio sūris, sultinga plėšyta BBQ 
padaže keptų kiaulienos šonkaulių mėsa, “chipotle slaw” 
salotos ir jalapeno pipirai -350g

”HONEY B.L.T.” BURGERIS|6.90 EUR

Su panko džiūvėsėliais gruzdinta vištienos krūtinėlė, burbono, 
čili, medaus ir rozmarino aioli padažas, traški kepta šoninė, 
pomidoras, gūžinė salota -310g

ŽUVIES BURGERIS   | 6,90 EUR

Su panko džiūvėsėliais gruzdinta menkės �le, gūžinė salota, 
kepti svogūnai, pomidoras ir raudonoji paprika, naminis 
majonezo padažas -300g

“GOAT CHEESE” BURGERIS | 6,90 EUR

Ant griliaus keptas ožkos pieno sūris, baklažanas ir 
raudonoji paprika. Saulėje džiovinti pomidorai, švieži špina -
tai ir Boom! padažas -270g

“MR. BEAN”  BURGERIS | 6.90 EUR

Pupelių paplotėlis, čederio sūris, gvakamolė, marinuoti 
svogūnai, jalapenai , Boom! padažas -270g

”DOUBLE TROUBLE” BURGERIS  | 9,90 EUR

Du jautienos paplotėliai, dvigubai daugiau lydyto čederio ir 
traškios šoninės, karamelizuoti svogūnai, naminiai marinuoti 
agurkėliai, gūžinė salota ir Boom! padažas -540g

”MOTHER OF DRAGONS” BURGERIS  | 10,90 EUR

Jautienos paplotėlis, lydytas čederis, ugninė gvakamolė, 
naminis romo, medaus, Habanero ir Naga pipirų padažas, 
itin aštrus aioli padažas -370g

PRIE BURGERIŲ | 1,90 EUR

CHIPOTLE SLAW SALOTOS

SVOGŪNŲ ŽIEDAI TEŠLOJE

Siūlome rinktis

Mūsų pjaustytos ir keptos - 180g

JAUTIENOS STEIKAS 15,90 EUR

Prime Irish jautienos rib-eye kepsnys, šviežiai pjaustytos ir 
keptos bulvytės, daržovės, mūsų gamintas sviestas - 350g

GRUZDINTOS BULVYTĖS

Mūsų šviežiai gamintos iš baltųjų kopūstų. Majonezo 
padažas su svogūnais, šviežia kalendra, laimo citrinos 
sultimis  - 220g

Mūsų gaminti iš šviežių svogūnų, apkeptų traškioje alaus 
tešloje - 150g

boomburgerslithuania

+
2.90 EUR

Jei turite su maistu susijusių alergijų, prašome informuoti padavėją.
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