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Karšti patiekalai
Kepta lašiša su raudonų ikrų padažu

9,30

Lašišos kepsnys su krevečių padažu

8,70

Žvejo kepsnys (menkės filė)

7,50

Vištienos kepsnys su midijų – vyšninių pomidorų
padažu/persikų padažu

7,80

Vištienos kepsnys su voveraičių padažu

8,10

Vištienos kepsnys, įdarytas pelėsiniu sūriu

8,10

Kalakutienos kepsnys su spanguolių padažu

8,40

Kiaulienos nugarinės kepsnys su baravykų padažu

8,70

Kiaulienos išpjovos kepsnys raudono vyno padaže

9,30

Kiaulienos sprandinė, įdaryta žalumynais

8,40

Jautienos didkepsnis su žaliu sviestu

20,30

Jautienos kepsnys su žaliųjų pipirų padažu

11,00

Grill kiaulienos šonkauliai su krienais

8,10

Raugintų kopūstų sriuba su rūkytais šonkauliais

4,00

Kiaulienos šašlykas su ryžiais

8,10

Patiekalai vegetarams
Įdaryta cukinija (ryžiai, keptos daržovės, pievagrybiai, sūris)
Įdarytas baklažanas (ryžiai, pomidorai, česnakas, svogūnas, graikiški
riešutai, sūris)

5,50
5,50

Patiekalai vaikams
„Varlytės pievoje“ (vištienos filė)

4,90

Vištienos maltinukas su grietinėlės padažu

4,60

Skrudintos bulvytės fri su pomidorų padažu ir daržovėmis

2,90

Dešrelių „krabai“ su bulvytėmis fri ir daržovėmis

4,10

Karšti patiekalai marmituose
Vištiena grietinėlės ir špinatų padaže

8,00

Kalakutiena saldžiarūgščiame padaže

9,00

Kiaulienos sprandinė raudono vyno padaže

8,00

Garnyras: skrudintos bulvytės fri, bulvių skiltelės, bulvių kroketai, ryžiai su prieskoninėmis žolelėmis,
kuskusas, lęšiai, migdolais užkepta bulvių košė.

Salotos
Kalmarų salotos
(kalmarai, kukurūzai, ryžiai, kiaušiniai, majonezas)

3,90

Liežuvio salotos
(jautienos liežuvis, ridikėliai, agurkas, majonezas, krienai)

3,90

Cezario salotos su vištiena
4,50
Cezario salotos su lašiša
5,50
Cezario salotos su krevetėmis

5,50

Mocarellos salotos
(pomidorai, mocarella, aisbergo salotos, bazilikai, pesto užpilas)

4,00

Vištienos salotos
(vištiena, paprika, ryžiai, agurkas, majonezas)

3,30

Graikiškos salotos su fetos sūriu
(salotų lapai, agurkai, pomidorai, paprika, svogūnas, alyvuogės, fetos sūris,
salotų užpilas)

4,30

Salierų ir obuolių salotos
(saliero gumbas, obuoliai, majonezas, kons. ananasai)

3,40

Tuno salotos
(konservuotas tunas, salotų lapai, pomidorai, kiaušiniai, kons. agurkai,
svogūnai, aliejaus užpilas)

4,50

Lietuviškos salotos
(virtos bulvės, virtos morkos, konservuoti žirneliai, kiaušiniai, marinuoti
agurkai, kumpis, majonezas)

3,50

Vieno kąsnio užkandžiai
Šulinėlis su lašiša

1,40

Šulinėlis su vištiena

1,30

Šulinėlis su raudonaisiais ikrais

1,70

Šulinėlis su kumpiu

0,80

Krepšelis su vištiena ir daržovėmis

1,20

Krepšelis su krevetėmis

1,40

Krepšelis su pikantiškomis salotomis

1,20

Krepšelis su avokado kremu ir lašiša

1,40

Maltos vištienos kamuoliukas su migdolo drožlėmis

1,30

Krabų lazdelių ir sūrio kamuoliukas

1,20

Cukinijų suktinukas su pikantiška varške

1,30

Baklažanų suktinukas su daržovėmis

1,30

Kanape su raudonaisiais ikrais

1,40

Kanape su silke

0,80

Kanape su krevete

1,40

Kanape su kumpiu/pelėsiniu sūriu

1,40

Kanape su sūriu ir krevete

1,40

Kanape su šonine ir kornišonais

1,40

Sūrio vėrinukas su vynuoge/alyvuoge

1,30

Mėlyno sūrio kąsnelis su vynuoge

1,40

Vytinto kumpio suktinukas su melionu

1,30

Sūdytos lašišos suktinukas su žaliu sviestu

1,40

Agurko taurelė su kalakutiena

1,70

Agurkų ritinėlis su lašiša

1,40

Putpelių kiaušiniai, įdaryti raudonaisiais ikrais

1,60

Užpiltinukas su vištiena/krevetėmis

1,40

Šalti užkandžiai
Įdaryta žuvis (lašiša/sterkas) (vnt.)

49,00

Galantinas (višta, įdaryta pistacijomis/džiovintomis slyvomis) (vnt.)

30,40

Kepta antis su obuoliais (vnt.)

47,80

Sterko trikampėliai (sterko vyniotinis su lašiša ir špinatais) (kg.)

70,00

Mėsos asorti (mėsyčių miksas)

2,40

Žuvies asorti (žuvies vyniotinis, įdaryti kalmarai)

2,00

Lašišos vyniotinis su špinatais

3,80

Lašišos vyniotinis su varškės kremu

3,80

Kepta kiaulienos išpjova su čiobreliais

2,20

Silkė su pievagrybiais ir saulėgrąžomis

2,60

Silkė saldžiarūgščiame padaže

3,30

Silkė su kario ir ananasų padažu

3,30

Silkė rusiškai (su svogūnais)

2,30

Žuvis tešloje

2,00

Krabų lazdelės tešloje

1,70

Kepti vištienos petukai

3,70

Kepta žuvis su pistacijomis ir majonezu

2,00

Kepta vištienos filė su migdolų plutele

2,20

Marinuotų alyvuogių asorti

1,70

Šviežių daržovių asorti

2,30

Marinuotų daržovių asorti (agurkai, šeri pomidorai, paprika, kornišonai,

2,50

svogūnai)

Užkandžiai alaus ir vyno stalui
Kepta duona

2,00

Sūrio rinkinys (medžiotojų, fermentinis sūris, sūris su prieskoniais)

4,90

Rūkytos kiaulės ausytės

3,50

Svogūnų žiedai tešloje

4,00

Kalmarų žiedai tešloje

4,60

Vytinta jautiena (basturma)

5,90

Traškios krevetės

4,60

Rinkinys prie vyno (brie, pelėsinis, vynuogės, graikiški riešutai)

8,70

Skrebutis su sūdyta lašiša

1,10

Sluoksniuotos tešlos juostelės su sūriu

2,60

Sluoksniuotos tešlos juostelės su kmynais

2,30

Dešrelių – šoninės ežiukai

5,20

