
UŽKANDŽIAI

Sūrio spurgų užkandis 
Įvairių skonių gruzdintos spurgytės 

6.40 €

Jautienos carpaccio 
Didieji kaparėliai, artišokai, kedro riešutai, baziliko aliejus, rukola

10.20 €

Česnakinės krevetės su ciabatta 
Svieste keptos krevetės su tarkuotu česnaku ir žolelėmis 

10.20 €

Tuno Tartaras 
Avokado kremas, tunas, sojos sezamų padažas, krevečių čipsai

11€

Bruschetta 2/4 vnt .  
Rikota, aštri krevetė 
Serano kumpis, figų džemas 
Camembert, šoninė

4.50 / 7.90€

Keptas camembert sūris  
Vyšnių džemas, keptos daržovės tempūroje 

8.50 €

Lašišos tartaras 
Burokėliuose marinuota lašiša patiekiama su focaccia duonele

10.90€

Mėsų ir  sūrių r inkinys:
4 asmenims 
2 asmenims  

21 €
14 €

Gruzdinta duona sūrio padaže 5.90 €

Mozzarel la sūrio lazdelės 6.10 €

Juodosios alyvuogės 6.40 €

BBQ sparnel iai  7.20 €

Inspired by pizza history



SRIUBOS

Trinta moliūgų sr iuba su krevetėmis 6.90 €

Dienos sr iuba (klausti  padavėjo)  2.90 €

Ital iška Minestrone daržovių sr iuba su kukuliais  5.50 €

Tom Yum su kokosu pienu,  krevetėmis,  midi jomis,
portabelo grybais 

8.90 €

Aštri  jautienos sr iuba 7.20 €

Inspired by pizza history

SALOTOS

Antienos f i lė  salotos 
Sultenė, rukola, figa, kedro riešutai, alyvuogių žemė, apelsinų
padažas, čili pipiras 

11.20 €

Cezario salotos 

Su krevetėmis
Su vištiena
Su lašiša 

Romaine salotos, vyšniniai pomidoriukai, krutonai, šoninė,
putpelių kiaušiniai 

9.90 €
8.80 €
9.90 €

Burrata sūrio salotos  
Špinatai, vyšniniai pomidoriukai, baziliko pesto, pistacijų žemė,
uogos

9.30 €

Salotos su jautiena 
Salotų miksas, marinuota paprika, bbq jautiena

12.10 €
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PASTA

Tagliatel le makaronai  su Bolognese padažu 
Jautienos faršas, mūsų gamybos pomidorų padažas, česnakas,
svogūnas, petražolės, kietasis sūris

9.20 €

Farfal le makaronai  Carbonara su višt iena ir  grybais 
Kepta vištiena, grybai, grietinėlės – šoninės padažas ,kietasis sūris,
žalumynai

9.10 €

Tagliatel le makaronai  su lašiša ir  pesto -  griet inėlės
padažu 
Kepta lašiša, pesto – grietinėlės padažas, žirneliai, vyšniniai
pomidoriukai, špinatai, kietasis sūris

9.90 €

Sepijų spageti  makaronai  su jūros gėrybėmis ir
šafranu 
Krevetės, midijos, michelle virtas sultinys, česnakas, smidrai,
vyšniniai pomidoriukai, kokosų pienas, kietasis sūris

10.70 €

Naminė lazani ja 
Michelle firminė lazanija su Balognese padažu, cheddar ir kietuoju
sūriais

9.60 €

Vegetariška lazani ja 
Naminė Michelle daržovių lazanija, įvairios daržovės, naminis
pomidorų padažas

9.40 €
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GNOCCHI

Gnocchi  virt inukai  su moliūgų kremu 
Virti gnocchi virtinukai su moliūgų kremu, kedro riešutais ir
alyvuogių žeme

9.30 €

Gnocchi  virt inukai  Carbonara su grietinėlės –  šoninės
padažu ir  v išt iena 
Špinatai, vyšniniai pomidoriukai, baziliko pesto, pistacijų žemė,
uogos

9.70 €

Gnocchi  virt inukai  su grybais 
Virti gnocchi virtinukai su Carbonara grietinėlės padažu, grybais ir
svogūnais

9.60 €

Gnocchi  virt inukai  su Burrata sūriu ir  špinatais  
Virti gnocchi virtinukai su burrata sūrio padažu ir šviežiais špinatais

9.80 €

ITALIŠKAS SUMUŠTINIS

I tal iškas sumuštinis  su keturiomis mėsomis 
Chorizo, saliami, prosciuto kumpis, serano kumpis, kietasis sūris,
mozzarela, svogūnas, pomidoras, salotos, sriracha majonezinis
padažas

9.40 €



KARŠTIEJI PATIEKALAI
Gri l l  Antienos f i lė  
Saldžių bulvių kremas, mini bulvytės, smidrai, kriaušių - bruknių
padažas

17.90 €

Gri l l  Kiaul ienos „Tomahawk“ 
Jaunos česnakinės bulvytės, žiedinių kopūstų muslimas, traškūs
svogūnai

12.90 €

Gri l l  Kiaul ienos išpjovos medalionai  
Bulvių piurė su špinatais, grybų padažas, pomidoriukai, šparagai

13.90 €

Gri l l  Viš it ienos f i lė  
Morkų-moliūgų piure, figų džemas, kepti pomidorai, naminiai bulvių
kroketai

10.90 €

Gri l l  Lašiša (marinuota burokėl ių sultyse ir  degtinėje)  
Ryžiai su kokosu pienu ir žolelėmis, žirnių piure, degintas laimas

15.90 €

Jautienos burgeris  (Rupūs miltai )  
Sviestinė brioche bandelė, rūkytų paprikų majonezas, jautienos EKO
paplotėlis, traškūs svogūnai, saldžiarūgščiai agurkai, camembert
sūris, kepta šoninė

9.90 €

Traškus višt ienos burgeris  
Traški vištienos filė, aštrus sriracha majonezas, pesto, keptas serano
kumpis, cheddar sūris

8.90 €

Risotto su jūrų gėrybėmis 
Rissoto ryžiai, michelle virtas jūrų gėrybių sultinys, kietasis sūris,
balto vyno šlakelis, ghea sviestas, midijos, krevetės

11.50 €

Rissoto su grybais 
Rissoto ryžiai, michelle virtas daržovių sultinys, įvairūs grybai,
kietasis sūris, ghea sviestas, šlakelis baltojo vyno

10.50 €

Midi jos šafrano padaže 
Poras, česnakas, salieras, michelle žuvies sultinys, vyno šlakelis,
grietinėlė, pasirinktinai ciabatta/bulvytės

11.90 €

Midi jos Tom yum padaže 
Česnakas, kokosu pienas, tom yum pasta, pasirinktinai
ciabatta/bulvytės

11.90 €
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PICOS

Margherita
San Marzano padažas, mozzarela sūris, parmezano sūris, alyvuogių
aliejus, bazilikas

7.30 €

Prosciutto Crudo
San Marzano padažas, mozzarela sūris, parmezano sūris, serano
kumpis, rukola, alyvuogių aliejus

10.10 €

Capricciosa
San Marzano padažas, mozzarela sūris, parmezano sūris,
mortadella kumpis, portabelo grybai, alyvuogių aliejus, bazilikas,
raudonėlis

9.90 €

Pasirinkite picos padą

Neapolio Paprastas

Michel le 
Ricotta padažas, mozzarela sūris, parmezano sūris, figų džemas,
serano kumpis, rukola, alyvuogių aliejus, bazilikas, raudonėlis

10.50 €

Biancaneve con Spinaci
Ricotta padažas, mozzarela sūris, parmezano sūris, špinatai, saulėje
džiovinti pomidorai, česnakinis aliejus, bazilikas, raudonėlis

10.10 €

Milano Con Salami
San Marzano padažas, mozzarela sūris, saliami, jalapenas, vyšniniai
pomidorai, alyvuogių aliejus, bazilikas, raudonėlis

9.90 €

Prima Vera 
San Marzano padažas, mozzarela sūris, parmezano sūris, vištienos
filė, špinatai, vyšniniai pomidorai, pesto padažas, bazilikas

9.80 €

Hawaii  de Prosciutto 
San Marzano padažas, mozzarela, konservuoti ananasai, serano
kumpis, alyvuogių aliejus, bazilikas

9.60 €



PICOS
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Barbeque Carne de Mail ia
San Marzano padažas, mozzarela, parmezano sūris, plėšyta kiauliena,
svogūnai, BBQ padažas, alyvuogių aliejus, bazilikas, raudonėlis

10.10 €

Florentina
San Marzano padažas, mozzarela sūris, parmezano sūris, vištienos
filė, svogūnai, jelapenas, alyvuogių aliejus, bazilikas, raudonėlis

10.20€

Prosciutto Funghi
San Marzano padažas, mozzarela, parmezano sūris, portabelo
grybai, alyvuogių aliejus, bazilikas, raudonėlis

9.90 €

NDuja
San Marzano padažas, mozzalera sūris, chiorizo dėšra, NDuja,
ricotta padažas, rukola, alyvuogių aliejus, bazilikas, čili pipiras

9.60 €

Pancetta
San Marzano padažas, mozzarela sūris, parmezano sūris,
pancetta, portabelo grybai, vyšniniai pomidorai, alyvuogių aliejus,
bazilikas, raudonėlis

9.90 €

Gamberina
Ricotta padažas, pesto padažas, mozzarela sūris, krevetės,
vyšniniai pomidorai

12.50 €

Buratta e Rucola
San Marzano pomidorų padažas, šviežias Buratta sūris, Serrano
kumpis, švieži bazilikai, rukola, ypač tyras alyvuogių aliejus,
raudonėlis

12.50 €
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VAIKŲ MENIU

Bulvytės fr i  su kečupu 3.50 €

Mėsainis  su sūriu ir  bulvytėmis fr i  7.50 €

Kepti  varškėčiai  su uogomis      8 €

Višt ienos sult inys su daržovėmis 4.50 €

Makaronai  kaspinėl iai  griet inėlės -  sūrio padaže 5.50 €

Belgiškas vaf l is  su ledais 5.50 €

DESERTAI

Cream brulee     8 €

Belgiškas vaf l is  su ledais 4.50 €

Panna Cota      5 €

Klasikinis  t iramisu 5.80 €



APERITYVAI
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Negroni
Džinas, Raudonas saldus vermutas, Campari

9.20 €

Boulevardier
Burbonas, Raudonas saldus vermutas, Campari

9.10€

Aperol  Spritz  
Aperol, putojantis vynas, sodos vanduo

8.90 €

Michel le Gin&Tonic 
Džinas, Schweppes

      9 €

Bulldog Gin&Tonic 
Džinas, Schweppes

9.50 €

Hugo
Putojantis vynas, sodos vanduo, šeivamedžio likeris

9.20€

Ital ian Job 
Campari, putojantis vynas, raudonas saldus vermutas

9.40 €

Old fashioned 
Burbonas, cukrus, Angostura Bitter

9.30 €

Espresso Martini  by Michel le 
Espresso, romas, karamelės likeris, balto šokolado sirupas

8.90 €

Apple spritz  
Degtinė, sour apple tyrė, prosseco, sodos vanduo

9.50 €
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KOKTEILIAI VISAI DIENAI

Gala
Konjakas, cukraus sirupas, bitter lemon limonadas 

10.50 €

Jungle Blast  
Campari, ananasų sultys, laimų sultys, romas

9.20€

Whiskey Sour 
Airiškas viskis, citrinų sultys, cukraus sirupas, kiaušinio baltymas

9.40 €

Wildberry Sour 
Džinas, citrinų sultys, miško uogų sirupas, kiaušinio baltymas

9.80 €

Porn Star Martini  
Vanilinė degtinė, vanilės sirupas, putojantis vynas, pasiflorų
likeris, pasiflorų tyrė

10.20 €

Wildberry Mule 
Degtinė, Miško uogų tyrė, imbierinis limonadas, laimas

       9 €

Tommy’s Margarita 
Tekila, agavos sirupas, laimo sultys

      9 €

Paloma 
Tekila, laimo sultys, greipfrutų limonadas

     9 €

El  Diablo 
Tekila, laimas, rudas cukrus, juodujų serbentų likeris, imbierinis
limonadas

10.50 €

Mai Tai  
Baltas romas, prieskoninis romas, triple sec, laimo sultys, migdolų
sirupas

    10 €



YPATINGIEJI
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Holy Spir it  
Tekila, guavos sultys, rabarbarų tyrė, laimo sultys, putojantis vynas

10.90 €

Mauji
Tekila, Falernum, mango tyrė, pasiflorų sultys, vyšnių sirupas, laimo
sultys

11.30€

Bitter Dream 
Finlandia degtinė, raudonųjų greipfrutų tyrė, laimo sultys,
greipfrutų sultys, Angostura Bitter, tonikas

10.40 €

Tiki  Time 
Prieskoninis romas, apelsinų likeris, mandarinų tyrė, greipfrutų
sultys, laimo sultys

11.20 €

KARŠTIEJI

Whiskey Thyme 
Viskis, čiobreliai, cukraus sirupas, obuolių sultys

        8 €

Hot Wine 
Raudonas vynas, meduolių sirupas, prieskoniai

7.50 €

Hot Virgin Wine 
Baltas nealkoholinis vynas, meduolių sirupas, prieskoniai

7.50 €
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ALKOHOLINIAI GĖRIMAI

LIKERIS

5/ 80 €Jagermeister

5/ 80 €Carolans 

5/ 80 €Jack f ire 

5/ 80 €Jack Honey 

5/ 80 €Campari  

5/ 80 €Aperol  

5/ 80 €Frangelico 

VISKIS

5.50/ 89 €Jack Daniel 's

6.20/ 99 €Gentelman jack 

8.40/ 142 €Jack daniels  
s ingle barrel  

6.50/ 107 €Tullamore

    12/ 199 €Balvenie
doublewood 12 

11.50/ 189 €McCallan 12

     8/ 130 €Glenfidich 12 

8.40/ 142 €Laphroig 10 

       6/ 97 €Monkey shoulder

 5.20/ 84 €Wild turkey 101

      6/ 97 €Makers mark 

     7/ 119 €Fujimi 

DŽINAS

    5/ 80 €Brokers

5.20/ 84 €Brokers pink

6.30/ 105 €Hendriks

     7/ 110 €Sipsmith 

6.50/ 120 €Gin Sul    

6.10/ 117 €Bulldog



ALKOHOLINIAI GĖRIMAI
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DEGTINĖ /  GRAPPA

     5/ 80 €Finlandia 

    7/ 110 €Reyka

7.20/ 145 €Grey goose 

      6/ 90 €Nonnino 
Ggrappa Voisier

ROMAS

5.20/ 88 €Bayou spice 

5.20/ 89 €Bayou white

6.80/ 115 €Bumbu 

     6/ 90 €Sai lor  jerry 

  10/ 165 €Brugal  1888

    6.50/ 103 €Courvoisier  VS

      8/ 130 €Courvoisier  VSOP 

      19/ 330 €Courvoisier  XO 

BRENDIS IR KONJAKAS

        5/ 80 €Torres 5  

   6.2/ 105 €Torres 15

KALVADOSAS

    6.50/ 106 €Calvados 
Boulard Grand
Solage

PUTOJANTIS VYNAS /
ŠAMPANAS

        6/ 30 €Gancia prosecco/
asti   

            40 €Torres sangre de
toro cava brut  

              90 €Laurent perr ier
brut 

             370 €Armand de brignac
brut gold 

               60 €Leonce D’albe
champagne  

TEKILA

       5.30/ 89 €Rooster blanco 

   5.30/ 89 €Rooster reposado 

    10/ 165 €KAH blanco

     11/ 170 €KAH reposado 
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VYNO KORTA

Sangre de Torro Blanco
Ispanija

           5.90/ 31 €

BALTAS VYNAS 150 ml/ 750 ml

Tedeschi  Pinot Grigio del le Venezie D.O.C.
Italija

          6.40/ 33 €

Tedeschi  Capitel  Tenda Soave Classico D.O.C.
Italija

           7.30/ 36 €

Loosen Dr.  L  Riesl ing
Vokietyja

           5.90/ 31 €

Hacienda de Arinzano Chardonnay 2018
Ispanija

              - / 49 €

Joseph Drouhin Vaudon Chablis  A.C.
Prancūzija

              - / 52 €

Frescobaldi  Pomino Bianco D.O.C.
Prancūzija

              - / 52 €

Torres SANTA Digna Sauvignon Blanc (nelkoholinis)
Čilė

              5.20/ 26
€

Baltas/  raudonas namų vynas
150 ml  -  5 .00 €/ 500 ml  -  13 .00 €/ 1000 ml  -  22 .00€

Sangre de Torro Original  (pi lstomas)
Ispanija

           5.90/ 31 €

RAUDONAS VYNAS 150 ml/ 750 ml

Zol la Primitivo Di  Maduria DOP
Italija

              - / 37 €



VYNO KORTA
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Frescobaldi  Castigl ioni  Chianti  D.O.C.G.
Italija

               - / 39 €

RAUDONAS VYNAS 150 ml/ 750 ml

Vi l la  Wolf  Pinot Noir
Vokietyja

        6.90 / 35 €

The American Redwood Zinfandel
JAV

           5.90/ 31 €

Casi l lero Cabarnet Sauvignon
Ispanija

           5.90/ 31 €

Le Volte del l 'Ornel laia Toscana I .G.T .  2018
Italija

             - /  45 €

Tedeschi  Capitel  San Rocco Valpol icel la Ripasso
Superiore DOC
Ispanija

            - / 49 €

Torres Vina Esmeralda Rose Catalunya
Ispanija

           5.90/ 31 €

ROŽINIS VYNAS 150 ml/ 750 ml

Tedeschi  Marne 180 Amarone Del la Valpol icel la DOCG
Italija

                   85 €

YPATINGI VYNAI               750 ml

Torres Perpetual  Priorat DOC (Grenache)
Ispanija

                  90 €

Torres Manso De Velasco (Cabernet Sauvignon)
Čilė

                   96 €
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VYNO KORTA

Alphonse Mellot  Pouil ly  Fume (Sauvignon Blanc)
Prancūzija

                   52 €

YPATINGI VYNAI               750 ml

Chateau Caval ier  Côtes de Provence Rosé AOC
(Grenache,  Cinsault ,  Syrah,  Rol le)
Prancūzija

                  48 €

Poggio al le Gazze Del l 'Ornel laia Toscana IGT
2019 (Sauvignon Blanc)
Italija

                   99 €

Torres Mas La Plana Penedes DO (Cabernet
Sauvignon)
Ispanija

                   160 €

GĖRIMAI

Michel le namų vanduo 750ml (gazuotas/  negazuotas)                 2.50 €

GAIVIEJI  GĖRIMAI

St.  Pel legrino,  Aqua Panna 330ml (gazuotas/  negazuotas)                 3.20 €

Thomas Henry 330ml ( l imonadai/  tonikai)                  3.20 €

St.  Pel legrino 330ml ( l imonadai)                  3.20 €

Šalta Michel le arbata 250ml (t ik š i l tojo sezono metu)                 3.20 €

Coca Cola/  Zero/  Fanta/  Sprite/  Schweppes Russchian
250ml

                 2.50 €



GĖRIMAI
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Gira "Bl indos" 330ml                  2.70 €

GAIVIEJI  GĖRIMAI

Red Bull  250ml                  3.20 €

Pfanner sultys butel iukuose 200ml ( įvair ių
skonių)

                      3 €

Natūral iai  spaustos sultys 200ml                  3.50 €

Thomas Henry Mate Mate 500ml                  4.70 €

KAVA

       2.40 €Espresso/  Juoda

       2.60 €Juoda kava su pienu

         2.70 €Cappuccino

         2.90 €Latte

               3 €Kakava

       3.50 €Su popcorn sirupu

     3.50 €Su vani lės s irupu

ŠALTA KAVA 

     3.20 €Su cukraus sirupu

     3.50 €Su karamelės
sirupu

ARBATA

Natūral i  namų gamybos arbata (teirautis  padavėjo)                      3 €

Papildomai :  migdolų pienas                  0.50 €

Arbata
Juoda, žalia, su ženšeniu, vaisinė, čiobrelių, mėtų 

                 2.40 €

PIENO KOKTEILIAI                  3.70 €
Braškių,  bananų,  vani lės
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ALUS IR SIDRAS

Švyturys "Ekstra"  (0 ,5 l )                  4.50 €

PILSTOMAS ALUS,  SIDRAS

Švyturys "Session IPA" (0,5l )                  4.60 €

Carlsberg (0,5l )                  4.50 €

Grimbergen Dubbel  (0,5l )                  4.80 €

Kronenburg 1664 Blanche (0,5l )                  4.80 €

Raudonos plytos "Nuogas ruonis"  (0,4l)                  4.50 €

Raudonos plytos svečias (0,4l)                  4.50 €

Sidras Somersby kriaušių (0,4l)                  4.50 €

Corona                  4.50 €

ALUS BUTELIUOSE

Raudonos plytos alaus butel iukai  (0 ,33l)                  4.50 €

Nealkoholinis  "Brooklyn effects"  (0,33l)                  4.50 €

Nealkoholinis  Švyturio Ekstra (0,5l )                  3.50 €


