
VALGIARAŠTIS



kalendra, ciberžolė, vynuogių aliejaus padažas

Salotų lapų miksas, pomidorai, agurkai, mėlynieji svogūnai,
ispaniškos alyvuogės su kauliukais, feta sūris, žolelių padažas

3,00 Eur

3,50 Eur

Veganiškos salotos su vynuogių aliejumi
Perlinės smulkios kruopytės, žirnių ankštys, burokėlių trapučiai,

Graikiškos salotos

Cezario salotos
Salotų lapų miksas, vyšniniai pomidorai, kiaušinis,

sūrio „Džiugas“ drožlės, duonos skrebučiai, ančiuvių padažas

– su kepintomis kedrinėmis pinijomis

4,00 Eur

– su vištiena

4,00 Eur

– su kepinta šonine

4,00 Eur

– su grill lašiša

5,50 Eur

– (3 vnt.)su tigrinėmis karališkomis krevetėmis

7,00 Eur

Salotų lapų miksas, melionas, rūkyta antienos filė, džiovintos GOJI uogos,

Rukola, vyšniniai pomidorai, pusiau džiovinti pomidorai,

4,50 Eur

Brandintos jautienos nugarinės salotos su marinuotais artišokais

Salotų lapų miksas, avokadas, vyšniniai pomidorai, sūdyta lašiša,

Mocarelos salotos su bufola sūriu ir pesto padažu

6,50 Eur

Salotos su rūkyta antiena

6,50 Eur

Bolivinės balandos salotos su sūdyta lašiša

sūris „Džiugas“, anakardžių riešutai, baziliko padažas

sūris su mėlynuoju pelėsiu, džiovintų obuolių trapučiai, garstyčių – medaus padažas

bolivinė balanda, migdolų drožlės, citrinų – medaus užpilas

5,50 Eur

Salotų lapų miksas, juodosios pupelės, konservuoti artišokai,
saulėje džiovinti pomidorai, brandinta jautiena, kaparėliai, žolelių padažas

SALOTOS



SRIUBOS

2,50 Eur

3,00 Eur

Vengriška jautienos sriuba

3,50 Eur

Jūros gėrybių sriuba
su ryžių makaronais ir bandele

Šaltibarščiai

5,00 Eur

Trinta grybų sriuba

Keptos duonos čipsai

2 0, 0 Eur

Kepinta duona su česnakiniu sūrio padažu

2,50 Eur

Rinkinys prie alaus

Keptas varškės sūris

5,00 Eur

gruzdinta šoninė, skrudinti svogūnų žiedai, kapariai su koteliais
Duonos čipsai, „Grissini“ su Parmos kumpiu, įdarytos slyvos,

Patiekiamas su rukola, džiovintais pomidorais, aštriu žolelių – adžikos užpilu

5,00 Eur

UŽKANDŽIAI PRIE ALAUS



Vytintų mėsyčių rinkinys

7,50 Eur

4,50 Eur

Vytintas serano kumpis, vytinta dešra su baltaisiais pelėsiais, pomidorų pagardas, prancūziškas batonas

Saulėje džiovinti pomidorai, alyvuogės, baklažanų užtepėlė, skrudinta duonelė

3,50 Eur

Sūrių rinkinys

Ispaniškų alyvuogių rinkinys

4 0, 0 Eur

Keturių rūšių sūriai, karamelizuoti riešutai, ispaniškos žaliosios alyvuogės, obuolių - figų pagardas

Tapenadžių rinkinys

UŽKANDŽIAI PRIE VYNO

Silkė su karštomis bulvėmis

Silkė su burokėlių čatniu

3,80 Eur

Silkės filė, kepintos prancūziškos bulvytės, voveraičių padažas

3,80 Eur

Juodos duonos riekutės, silkės filė, burokėlių čatnis

Jautienos liežuvio užkanda su kelmučių salotomis

16,00 Eur

sūrio „Džiugas“ drožlės, kaparėliai, žolelių padažas

7,00 Eur

5,00 Eur

Marinuoti kelmučiai, marinuoti agurkai, kepti raudonieji svogūnai, ančiuvių padažas

7,00 Eur

Jautienos karpačio
Rukola, kapariai su koteliais, balzamiko padažas, sūrio „Džiugas“ drožlės

Jautiena totoriškai

Tuno filė, mangas, grūdėtosios garstyčios, kedrinės pinijos,

Kapoti agurkai, kaparėliai, svogūnai, putpelių kiaušinis, naminės duonos riekutės

Rukola, sūrio „Džiugas“ drožlės, kaparėliai, graikinių riešutų aliejus
Lašišos karpačio

Tuno tartaras

7,00 Eur

ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI



KARŠTIEJI UŽKANDŽIAI

5,00 Eur

Lietiniai blynai su lašiša ir špinatais

(Bulvės tarkuotos šiaudeliais)

Lietiniai blynai su varške

5,50 Eur

4,80 Eur

Bulviniai blynai su sūdyta lašiša ir tzatziki padažu

4,00 Eur

5,50 Eur

Makaronai „Taglette“ su jūros gėrybėmis

4,00 Eur

4,50 Eur

13,00 Eur

„Portobelo“ grybas įdarytas daržovėmis

Lietiniai blynai su vištiena ir vyno padažu

Troškintos midijos pomidorų-česnakų padaže

– vegetariškas

Baklažano bokšteliai

3,50 Eur

Patiekiami su juodųjų sepijų bandele

– su vištiena

Patiekiamos su prancūziško batono skrebučiu

4,50 Eur

Karališkų krevečių užkandis „Flambe“

14,00 Eur

4,50 Eur

Kiaušinienė su kepinta šonine
Patiekiama su itališkos duonos skrebučiu, vyšniniais pomidorais, salotų lapų miksu

Bolivinių balandų blyneliai su kepintais miško grybais

– su daržovėmis
patiekiamas su prancūziško batono skrebučiu

4,50 Eur

Omletas

– su kumpiu ir sūriu
patiekiamas su prancūziško batono skrebučiu

4,50 Eur

Cukinijų karpačio su pistacijų padažu

4,00 Eur



Kijevo kotletas

11,00 Eur

Patiekiama su šiltomis morkų-burokėlių salotomis, bulvių gratinu

Karamelizuotas pankolis su saldžia bulve, keptu tofu sūriu

Kiaulienos kepsnys su baravykų padažu

9,00 Eur

Patiekiama su kepintomis daržovėmis, plikytais baltaisiais ir juodaisiais ryžiais

(Veganiškas patiekalas)

Vištienos filė įdaryta mocarela sūriu su voveraičių padažu

salotų lapų miksu, agurkais, vyšniniais pomidorais
Patiekiama su kepintomis prancūziškomis bulvytėmis,

9,00 Eur

6,50 Eur

9,00 Eur

9,00 Eur

Grill lašišos kepsnys su baltojo vyno padažu
Patiekiamas su perlinių kruopų rissoto, keptais špinatais, keptais šeri pomidoriukais

10,00 Eur

Kiaulienos išpjova su granatų padažu

Vištienos krūtinėlė su parmos kumpiu, karštu pesto padažu

Šamas, švariai auginamas Lietuvoje, maitinamas specialiais subalansuotais pašarais.
Patiekiamas su morkų – cukinijų paplotėliais.

8,00 Eur

Patiekiamas su bulvytėmis fri, vyšniniais pomidorais, agurkais, salotų lapų miksu

Šamo filė su alyvuogių – kaparėlių gremolata padažu

Patiekiamas su kepintomis prancūziškomis bulvytėmis, salotų lapų miksu, agurkais, vyšniniais pomidorais

Karamelizuota antienos krūtinėlė su ananasų padažu
Patiekiama su kus kusu, karamelizuota kriauše, keptomis kukurūzų burbuolėmis, keptu pankoliu

12,00 Eur

Patiekiamas su keptomis prancūziškomis bulvytėmis, grill daržovėmis, svogūnų tyre

Avienos nugarinė su kauliuku „Care“

Pipirinis jautienos didkepsnis su konjako padažu

su juodųjų serbentų – kadagio uogų padažu

12,00 Eur

Brandinta jautienos nugarinė su riešutų padažu
Patiekiama su bulvių čipsais, Portobelo grybo salotomis

Patiekiama su lęšių trikampiais, kepintomis daržovėmis

21,00 Eur

21,00 Eur

KARŠTIEJI PATIEKALAI



2,00 Eur

Creme brulee

Karštas šokoladas

su traškia karamele, lengvais oro bučinukais

su maskarponės sūrio putėsiais

su namine karamele ir pistacijų riešutais

2,50 Eur

Firminis NATALI tortas
su chalvos kremu

4,00 Eur

Ledai

4,50 Eur

su agrastų – pasiflorų užpilu

2,50 Eur

Amerikietiškas sūrio pyragas

DESERTAI



GĖRIMAI

KARŠTI GĖRIMAI

Kava 1,30 Eur

Arbata pak. /juoda / žalia / vaisinė / 1,00 Eur

Plikoma arbata / juoda / žalia / vaisinė / 1,50 Eur

Citrina / 20 gr./ 0,20 Eur

Balta kava (Latte kava) 2,00 Eur

Medus natūralus / 30 gr. / 1,00 Eur

Cappucino 1,50 Eur

Pienas kavai / 50 ml. / 0,20 Eur

KITOS PREKĖS

Marlboro, Kent

Žiebtuvėlis 0,60 Eur

Vienkartiniai indai /1 vnt. /(putoplastiniai) 0,20 Eur

Maišelis / 1 vnt. / 0,10 Eur

Vienkartinis puodelis kavai /1 vnt. / 0,15 Eur

Vienkartiniai įrankiai / 1 vnt. / 0,10 Eur

Vienkartiniai indai /1 vnt. /(DUNI) 0,30 Eur

CIGARETĖS / CIGARETTES

Kramtoma guma 1,00 Eur

Natūralus mineralinis vanduo „S. Pellegrino“ 750 ml./ gaz. / 5,00 Eur

Gira 330 ml. 1,50 Eur

„Tymbark“ sultys 200 ml. 1,00 Eur

Pepsi / 7 Up / Mirinda / Tonic 200 ml. 1,20 Eur

Natūralios sultys / morkų / apelsinų / obuolių 200 ml. 2,00 Eur

Stalo vanduo su citrina 1000 ml. 1,20 Eur

Mineralinis vanduo Vichy 330 ml./gazuotas / negazuotas / 1,00 Eur

Natūralus mineralinis vanduo „Acqua Panna“ 750 ml./ negaz. / 5,00 Eur

Natūralus mineralinis vanduo „Acqua Panna“ 250 ml./ negaz. / 2,00 Eur

Natūralus mineralinis vanduo „S. Pellegrino“ 250 ml./ gaz. / 2,00 Eur

„Tymbark“ sultys 1000 ml. 4,00 Eur


