
 

 
 
 
 
 
Užkandžiai  
Pavadinimas Kaina  Pastaba 

Maži KIBINAI su vištiena arba su daržovėmis 3,00 Eur/Vnt Pilno grūdo arba baltųjų miltų 

Dideli KIBINAI su vištiena arba su daržovėmis 3,30 Eur/Vnt Pilno grūdo arba baltųjų miltų 

Maži ČEBURĖKAI su vištiena be riebalų 3,70 Eur/Vnt Varškės (60 %) ir baltųjų miltų, LT vištiena 

Dideli ČEBURĖKAI su vištiena be riebalų 4,80 Eur/Vnt Varškės (60%)  ir baltųjų miltų, LT vištiena 

IEŠMELIAI su vištiena ir daržovėmis 3,00 Eur/Vnt Minimalus užsakymo kiekis - 5 vnt, LT vištiena 

Avinžirnių HUMUSAS  arba 
burokėlių ir saulėje džiovintų pomidorų UŽTEPĖLĖ 

9 Eur/ 220 g 

 

DARŽOVIŲ LAZDELĖS 9,00 Eur/Kg Morkos ir agurkai 

KIŠAS su vištiena 29,00 Eur/Vnt 1 vnt - 1,2 kg 

CONFETTI  DUONA su sėklomis 7,00 Eur/Vnt 1 vnt - 600 g 

Desertai 

Pavadinimas Kaina Pastaba 

GUMINUKAI (pagaminti be jokių priedų, tik iš natūralių produktų- vanduo, želatinas, trintos 
uogos, sultys, jogurtai, varškė, kokosų pienas ir t.t...) 

50,00 Eur/Kg 
Minimalus užsakymo kiekis - 0,5 kg. Galiojimo terminas - 6 dienos 
nuo pagaminimo datos 

GUMINUKAI - LEDINUKAI ant pagaliukų (pagaminti be jokių priedų, tik iš natūralių 
produktų- vanduo, želatinas, trintos uogos, sultys, jogurtai, varškė, kokosų pienas ir t.t...) 

27,00 Eur./dėžutė Dėžutėje 6 vnt. po +- 70 g./vnt. 

PUZZLE dalys (pagaminti be jokių priedų, tik iš natūralių produktų- vanduo, želatinas, trintos 
uogos, sultys, jogurtai, varškė, kokosų pienas ir t.t...) 22 Eur/16 vnt Galiojimo terminas 6 paros nuo pagaminimo datos 

NAUJIENA! TARTELETĖ SU KREMINIU SŪRIU 4 Eur/vnt. Minimalus užsakymas: 5 vnt. Svoris: 100 g./vnt. 

MAŽYTĖS SPURGOS be riebalų 38,00 Eur/Kg Minimalus užsakymo kiekis - 0,5 kg. Keptos be riebalų. 

DONUTS spurgos 22 Eur/9 vnt Keptos be riebalų, vietoj glaisto padengtos guminukų sluoksniu 

PADAŽAS PRIE SPURGŲ (vanilinis, trintų uogų ir jogurto) 1,50 Eur/Vnt 1 vnt - 30 g. Minimalus užsakymo kiekis - 8 vnt. 

Šokoladiniai KEKSIUKAI 3,00 Eur/Vnt Minimalus užsakymo kiekis - 12 vnt. 

NAUJIENA! DESERTAS SU JUODAISIAIS SERBENTAIS 
(braškių tyrė, juodųjų serbentų tyrė, pienas, grietinėlė, baltas šokoladas, želatina, agavų 
sirupas). 

26 Eur/ dėž. 
(dėžutėje į vnt) 

Minimalus užsakymas: 1 dėž. 

TORTAS (braškinis, persikinis, vyšninis, juodųjų serbentų arba mangų). Pilno grūdo padas, 
trintos uogos, želatina, ekologiška varškė, jogurtas ir t.t. 

34,00 Eur/Kg 
Mažiausias 1,2 kg, diždžiausias 3,5 kg. Galime puošti mūsų 
gamybos guminukais arba uogomis. 

NAUJIENA! SPANGUOLIŲ TORTAS SU MIGDOLAIS BE GLITIMO  (miltai be glitimo, laisvai 
laikomų vištų kiaušiniai, ekologiška varškė, grietinėlė, citrina, spanguolės, ir t.t.  

36 EUR/Kg. 
Mažiausias 1,2 kg, didžiausias 2 kg. 

NAUJIENA! TORTAS SU POPKORNAIS IR SŪRIA KARAMELE ( Pilno grūdo padas, ekologiška 
varškė, maskarponės sūris, bananai ir t.t...) 

31 Eur/Kg 
Galima pasirinkti MANGŲ arba PERSIKŲ skonio.  Mažiausias 1,3 
kg, didžiausias 2,1 kg. 

VARŠKĖS TORTAS su vyšniomis ir šokoladiniu padu. 
34,00 Eur/Kg 

Mažiausias 1,2 kg, diždžiausias 3,5 kg. Galime puošti mūsų 
gamybos guminukais arba uogomis. 

VARŠKĖS TORTAS be glitimo. Torto padas be glitimo, ekologiška varškė, pasiflorai, datulės. 
36,00 Eur/Kg 

Mažiausias 1,2 kg, diždžiausias 3,5 kg. Galime puošti mūsų 
gamybos guminukais arba uogomis. 

NAUJIENA! BRAŠKINIS 3D TORTAS ( uogos (braškės), želatinas, citrinų rūgštis, natūralios 
kvapiosios medžiagos 

32,00 Eur/kg 
Mažiausias 1 kg, diždžiausias 2,5 kg 

TORTAS "MEDUTIS" 34,00 Eur/Kg 
Mažiausias 1,2 kg, diždžiausias 3,5 kg. Galime puošti mūsų 
gamybos guminukais arba uogomis. 

TORTAS  "ŽELĖ" (Trintos uogos, jogurtas, ekologiška varškė) 33,00 Eur/Kg Mažiausias 1 kg, diždžiausias 3,5 kg. 

Kaladėlių tortas (želė tortas be glitimo, kiaušinių ir pieno produktų. Trintos įvairios uogos, 
mangai ir kiti vaisiai. 

27 Eur/10 dalių                        
39 Eur/14 dalių 

Galiojimo terminas 6 paros nuo pagaminimo datos 

NAUJIENA! AGUONŲ – VYŠNIŲ TORTAS ( Viso grūdo dalių kvietiniai miltai, laisvai laikomų 
vištų kiaušiniai, pienas, grietinė, sviestas, vyšnios, aguonos ir t.t.) 

34,00 Eur/Kg 
Mažiausias 0,9 kg, diždžiausias 1,7 kg. 

NAUJIENA! BANANŲ TARTALETĖ BE GLITIMO ( miltai be glitimo, kiaušiniai, filadelfijos sūris, 
grietinėlė, bananai, citrina, miško uogos, migdolų riešutai ir t.t.) 

49 Eur/vnt. 
Svoris: 1,7 kg./vnt. 

TORTAS "LEDŲ" mangų ir braškių arba avietinis 
36,00 Eur/Kg 

Mažiausias 1 kg, diždžiausias 3,5 kg. Galime puošti mūsų gamybos 
guminukais arba uogomis. 

Kokosinė PANAKOTA su trintomis uogomis (mini) 3,50 Eur/Vnt Minimalus užsakymo kiekis 8 vnt. 

VARŠKĖS PUDINGAS su trintomis uogomis (mini) 2,50 Eur/Vnt Minimalus užsakymo kiekis 8 vnt. 

Tinginys su spanuolėmis arba su šokoladu ir pistacijomis 21 Eur/Kg Minimalus užsakymo kiekis 1 kg. 

NAUJIENA!  Varškės tinginys ( Varškė, traškūs mūsų gamybos sausainiai, sviestas, saldintas 
kondensuotas pienas, džiovinti abrikosai, džiovintos spanguolės) 21 Eur/Vnt. 

Minimalus užsakymas: 1 vnt. 

BANANŲ DUONA 8,00 Eur/Vnt Kepaliukas ~600 g 

Gimtadienio užkandžiai (Guminukai 50g/asm.; Blyneliai arba spurgytės, arba vafliukai; Mini 
čeburėkai arba mini kibinai; Mini vegetariškos picos; daržovių lazdelės; vištienos, daržovių 
bei sūrio vėrinukai; kukurūzų spragėsiai) 15 Eur/asm. 

Minimalus užsakymo kiekis 4 asm.  

NAUJIENA! SALDI UŽKANDĖLĖ BE CUKRAUS (7vnt.  blyneliai,  10 vnt. guminukų, 30 g.  
braškių-bananų padažo, 50g. šilauogių) 

7 Eur/vnt. 

Minimalus užsakymas: 4 vnt. 


