
UŽKANDŽIAI

SVORIS / MATO 

VIENETAS

KAINA 

EUR / VNT

1. Sluoksniuoti mini pyragėliai su sūriu kg 10,50 €

2. Sluoksniuoti mini pyragėliai su grybais kg 10,50 €

3. Sluoksniuoti mini pyragėliai su vištiena kg 10,50 €

4. Sluoksniuoti mini pyragėliai su daržovėmis kg 10,50 €

5. Mini pyragėliai su dešrele vnt 0,75 €

6. Mini kibinukas su kiauliena 50 g/vnt 0,80 €

7. Mini kibinukas su vištiena 50 g/vnt 0,80 €

8. Mini kibinukas su daržovėmis 50 g/vnt 0,80 €

9. Mini kibinukas su sūriu 50 g/vnt 0,80 €

10. Mini hamburgeris su jautiena 100 g / vnt 1,50 €

11. Mini hamburgeris su vištiena 100 g / vnt 1,50 €

12. Keptos traškios vištienos juostelės su pikantišku padažu kg 12,00 €

13. Daržovių rinkinys su jogurto žolelių padažu (minimalus kiekis 500 g) kg 8,00 €

1.

Vištienos piršteliai džiuvesėliuose su daržovėmis (fri bulvytės, bulvių skiltelės, bulvių 

košė) porc. 4,00 €

2. Vištienos vėrinukas su daržovėmis (fri bulvytės, bulvių skiltelės, bulvių košė) porc. 4,00 €

3. Bulvytės fri su padažu porc. 2,00 €

4.
PICA „MARGARITA“ (naminis pomidorų padažas, sūris), stačiakampė - 0,9 kg

vnt 6,00 €

5.

PICA  „KAPRIO“ (naminis pomidorų padažas, kumpis, pievagrybiai, sūris, marinuotas 

agurkas) stačiakampė - 0,9 kg vnt 7,00 €

6.

PICA  „SICILIJA“ (naminis pimidorų padažas, virta vištiena, pievagrybiai, sūris) 

stačiakampė - 0,9 kg vnt 7,00 €

7.

PICA „VEGETARIŠKA“ (naminis pomidorų padažas, sūris, cukinija, saulėje džiovinti 

pomidorai, rukola, alyvuogės, feta) stačiakampė - 0,9 kg vnt 7,50 €

1.

Keksiukas 

(šviesus, šokoladinis, šviesus su šokolado gabaliukais, šokoladinis su šokolado 

gabaliukais, su mėlynėmis, su vyšniomis, su braškėmis, su bananais ) vnt 0,90 €

2.

Cace popsai (balto ir rudo šokolado, dekoruoti pabarstukais, kokosų drožlėmis, riešutų 

trupiniais). Gali būti ir kitų pastelinių spalvų (dėl kitų spalvų teirautis) vnt 0,60 €

1. "Panna cotta" desertas su trintomis braškėmis 100 g / vnt 1,50 €

2. Maskarponės kremo desertas su šokoladinių sausainių sluoksniu ir trintomis braškėmis 100 g / vnt 1,50 €

3. Vaisinė želė 100 g / vnt 1,00 €

1. Grybukai "Baravykiukai" kg 13,00 €

2. Sausainukų asorti (abrikosinė skarelė, sluoksniuoti, plykyti, trapūs, sveikuolių) kg 9,00 €

Pyragaičiai (minimalus užsakomas kiekis - 10 vienetų) 

Desertai indeliuose (minimalus užsakymo kiekis - 5 vienetai)

Sveriami saldumynai (minimalus užsakymo kiekis - 300 g)

KARŠTI PATIEKALAI



3. Vaisių asorti kg 5,50 €

UŽSAKOMIEJI TORTAI SU VALGOMA NUOTRAUKA ARBA PAPUOŠIMU

1. Tortas "Medutis" kg 7,50 €

(Medaus skonio lakštai su grietinėlės kremu, želė gabaliukais)

2. Tortas „Biskvitas su vyšniomis“ kg 7,50 €

(Baltas biskvitas su jogurtiniu kremu ir vyšniomis)

3. Tortas " Biskvitas su persikais" kg 7,50 €

(Baltas biskvitas su jogurtiniu kremu ir persikais)

4. Tortas "Rafaelo" kg 9,00 €

(Baltas biskvitas su grietinėlės – kondensuoto pieno kremu ir kokosų drožlėmis“

5. Tortas "Biskvitinis su maskarponės kremo pertepimu" kg 9,00 €

(Baltas biskvitas su maskarponės kremu ir braškėmis)


