
ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI:

SVORIS / 

MATO 

VIENETAS

KAINA 

EUR / VNT

1. Cezario salotos su kepta vištiena ir ančiuviu padažu kg 13,50 €

2.

Nicos salotos (tunas, šparaginės pupelės, bulvės, vyšniniai pomidorai, raudonasis svogūnas, 

kiaušiniai, alyvuogės ir garstyčių padažas ) kg 13,00 €

3. Graikiškos salotos su žolelių padažu kg 12,50 €

4.

Salotų miksas su špinatų lapais su anties krūtinėlės mėsa, obuoliais, karamelizuotais 

burokėliais, kepintomis saulėgrąžomis ir ožkos sūriu, balzamiko kremo padažu kg 15,00 €

5.

Salotų miksas su vytintu kumpiu, saulėje džiovintais pomidorais, juodos duonos traškučiais, 

kepintomis saulėgrąžomis, pagardintos žolelių padažu. kg 13,00 €

6.

Salotų miksas su mėlynojo pelėsio sūriu, apelsinais, kriaušėmis, džiovintomis spanguolėmis 

ir pasiflorų padažu kg 13,50 €

7. 

Salotų miksas su kepta kalakutienos krūtinėle, konservuotais persikais, obuoliais,  

spanguolėmis, kepintomis migdolų drožlėmis, medaus ir garstyčių padažu kg 15,00 €

8.

Salotų miksas su rūkyta skumbre, marinuotais svogūnėliais, bulvėmis, ridikėliais, kiaušiniais 

su kaparėlių - majonezo padažu kg 13,00 €

9. Lietuviškos salotos kg 11,50 €

10. Keptos duonos salotos su sūriu, pupelėmis ir majonezu kg 11,50 €

11. Silkė su saldžiarūgščiu morkų įdaru kg 11,00 €

12. Silkė su pievagrybių įdaru kg 11,00 €

13. Silkė su pikantišku įdaru (kiaušiniai, svogūnų laiškai, majonezas) kg 11,00 €

14. Silkė pataluose kg 11,00 €

1.

Rukola salotos su silpnai rūkyta lašiša, žaliomis ir juodomis alyvuogėmis, kaparių uogomis, 

citrinų ir alyvuogių aliejaus užpilu kg 17,00 €

2. Mocarela su šviežiais pomidorais ir bazilikais kg 15,00 €

3. Rukola salotos su keptomis krevetėmis ir kaparėlių padažu kg 17,00 €

4. Lašišos ir kreminio sūrio suktinukas kg 20,00 €

1. Vištienos vyniotinis su špinatais ir sūriu kg 12,50 €

2. Vištienos vyniotinis su džiovintais vaisiais kg 12,50 €

3. Vištienos vyniotinis su morkomis kg 12,00 €

4. Vištienos vyniotinis su pistacijomis kg 12,50 €

5. Kalakutienos vyniotinis su džiovintais vaisiais kg 13,00 €

6. Kalakutienos vyniotinis su saulėje džiovintais pomidorais ir sūriu kg 13,50 €

7. Kiaulienos vyniotinis su morkomis kg 12,00 €

8. Kiaulienos vyniotinis su džiovintais vaisiais kg 12,50 €

9. Morkų ir pikantiškos varškės vyniotinis kg 11,50 €

10. Špinatų, lašišos ir pikantiškos varškės vyniotinis kg 15,00 €

Salotos (minimalus užsakomas kiekis - 300 g)

Mėsos / daržovių / žuvies vyniotiniai (minimalus užsakomas kiekis - 500 g)

Užkandžiai (minimalus užsakomas kiekis - 300 g)



1.

Virtas jautienos liežuvis su krienų ir majonezo padažu (vienas 1 vnt svoris svyruoja nuo 0,7 

kg - 1,2 kg) kg 17,50 €

2. Įdaryta višta (su džiovintais vaisiais) (svoris svyruoja nuo 1 kg - 1,4 kg) 1 kg 12,50 €

3. Įdaryta višta (su morkomis, svogūnais) (svoris svyruoja nuo 1 kg - 1,4 kg) 1 kg 12,00 €

4. Įdarytas karpis (svoris svyruoja nuo 1,2 kg - 1,5 kg) 1 kg 12,00 €

5. Įdarytas upėtakis (svoris svyruoja nuo 0,8 kg - 1,1 kg) 1 kg 17,50 €

1. Pyragas su vištiena su daržovėmis 1 kg 10,50 €

2. Pyragas su vištiena, mocarela, saulėje džiovintais pomidorais, špinatais 1 kg 11,50 €

3. Pyragas su špinatais ir varške 1 kg 10,50 €

4. Pyragas su kiauliena, BBQ padažu, paprikomis, pomidorais 1 kg 11,50 €

5. Pyragas su baravykais, sūriu ir šonine 1 kg 13,50 €

6. Pyragas su daržovėmis ir alyvuogėmis 1 kg 10,50 €

7. Pyragas su lašiša 1 kg 16,50 €

8. Kišas su daržovėmis 1 kg 10,50 €

9. Kišas su lašiša 1 kg 16,50 €

10. Kišas su vištiena ir daržovėmis 1 kg 11,50 €

11. Kišas su kiauliena, pomidorais ir jelapenais 1 kg 10,50 €

Įdaryta mėsa/ žuvis ir kiti patiekalai (minimalus kiekis 1 vienetas)

Nesaldūs pyragai (minimalus užsakomas kiekis - 1 vnt/ 1 kg) rekomenduojama 6-8 žmonėms


