
IKRŲ MENIU

„ANTONIUS SIBERIAN“ IKRAI
Sibirinio eršketo ikrai, pasižymintys 

intensyviu aromatu ir ilgai 
išliekančiu skoniu.

30 g  |  65
50 g  |  95

„ANTONIUS OSCIETRA“ IKRAI
Išskirtinio skonio eršketo ikrai, pasižymintys 

lazdyno riešutų skonio natomis ir gaiviu 
jūros aromatu.

30 g  |  75
  50 g  |  105

„ALTONEAR BELUGA“ IKRAI
Didžiausių ir rečiausių pasaulyje eršketų 
ikrai. Išskirtinio aromato, skonio ir dydžio.

30 g  |  145

 



AUSTRIŲ MENIU

„POESIE NO°2“
Labai švelnios tekstūros, mėsingos austrės „Poesie“ iš 

Normandijos (Prancūzija), apdovanotos prestižiniu aukso 
medaliu 2020 metų žemės ūkio parodų konkurse „Salon 

de l’Agriculture de Paris“.

3 vnt. |  14
 6 vnt. |  28

„UTAH BEACH NO. 2“
Jutos paplūdimys yra vieta, kur amerikiečiai ir jų sąjungininkai 

išsilaipino tam, kad išlaisvintų Prancūziją ir užbaigtų Antrąjį 
pasaulinį karą. Taip pat tai vienų putliausių, riešutiškiausių ir 

saldžiausių austrių, kokias tik galima įsivaizduoti, pavadinimas. 
Augintos Normandijoje.

3 vnt. |  15
 6 vnt. |  30

„OYSRI NO°2“
Airijoje augintos austrės, pasižyminčios žalius obuolius ir 

sūdytus lazdyno riešutus primenančiomis natomis. Saldžios, 
bet kartu ir sūrios. Šefo mėgstamiausios.

3 vnt. |  16
 6 vnt. |  32

 



UŽKANDŽIAI

„BURRATA DI BUFALA“
Jauni glazūruoti burokėliai | gervuogės | balzaminio 
acto ikrai

JAUTIENOS IŠPJOVOS KAPOTINIS  
Krapų padažas | topinambų traškutis | kepti ir 
marinuoti grybai

MARMURINIO EŠERIO „CEVICHE“
Avokado kremas | kompresuotas agurkas | pasiflorai

18 

9
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SRIUBOS

NORVEGINIŲ OMARŲ „BISQUE“
Norveginio omaro uodegėlė | sibirinio eršketo ikrai 
| peletrūno aliejus

ŠALTIBARŠČIAI
Putpelės kiaušiniai | kompresuotas agurkas | druskoje 
kepti burokėliai | jaunos bulvytės

DIENOS SRIUBA  
Apie dienos pasirinkimą maloniai prašome 
teirautis padavėjo
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SALOTOS

ANT ŽARIJŲ KEPTO AŠTUONKOJO SALOTOS
Pankolis | apelsino segmentai | „Amandine“ bulvės 
„Kalamata“ alyvuogės

LIETUVIŠKO OŽKOS SŪRIO SALOTOS  
Jauni glazūruoti burokėliai | lazdyno riešutai 
chereso užpilas

KLASIKINĖS CEZARIO SALOTOS
Sūris „Džiugas“ | duonos skrebučiai 
Cezario salotų užpilas

Priedai 

Šoninė (+6) 
Kukurūzais maitinto viščiuko krūtinėlė (+12) 
Karališkos krevetės (+13)



SUMUŠTINIAI

„K“ KLUBO SUMUŠTINIS 
Kukurūzais maitinto viščiuko krūtinėlė | lietuviška 
šoninė | ekologiškas kiaušinis | bulvytės | šviežios salotos

VARDINIS PATIEKALAS „DUKES“ MĖSAINIS 
Juodojo anguso jautiena | lietuviškas sūris | šoninė | 
bulvytės | šviežios salotos

„DUKES ROYALE“ MĖSAINIS
Juodojo anguso jautiena | ančių kepenėlės | trumai | 
bulvytės | šviežios salotos

AVOKADO SUMUŠTINIS
Poliarinė duonelė | keptas baklažanas | saulėje 
džiovintų pomidorų padažas | daržovės tempuroje
šviežios salotos
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Patobulinkite savo bulvytes 
Trumai su parmezano sūriu  (+6) 



PAGRINDINIAI

LAUKINĖ KARALIŠKOJI LAŠIŠA 
Brokolių ir krienų kremas | jauni glazūruoti 
burokėliai | „Rosé“ vyno padažas

MAKARONAI SU KARALIŠKOMIS 
KREVETĖMIS
Sepijų rašalo makaronai | paprikų ir vėžiagyvių 
padažas | peletrūno aliejus

JUODOJO ANGUSO IŠPJOVA 
Meduje glazūruotos morkytės | kreminė bulvių 
košė | baravykų padažas

200g | 48

250g | 58

RIZOTAS
Apie dienos pasirinkimą maloniai prašome 
teirautis padavėjo

DIENOS ŽUVIS
Apie dienos pasirinkimą maloniai prašome 
teirautis padavėjo
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Maloniai prašome informuoti personalą jei turite mitybos 
apribojimų ar netoleruojate konkrečių maisto produktų.

DESERTAI

„TAMSUS MIŠKAS“
Porterio alaus keksas | vyšnios | kardamono ir 
vyšnių šerbetas

VARDINIS DESERTAS „MEDUTIS“   
Purus grietinės kremas | medaus biskvitas | karamelė

AVOKADO PYRAGAITIS   
Abrikosai | laimas | kokosų šerbetas

NAMINIŲ LEDŲ IR ŠERBETŲ ASORTI
(1 vnt.)
Apie šiandienos siūlomų ledų ir šerbetų pasirinkimą 
maloniai prašome teirautis padavėjo 

LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ RINKINYS
Naminė uogienė | duonos lazdelės
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