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PIRMADIENIS
Ryžių- krabų lazdelių salotėlės
Aštroka jautienos sriuba
Kiaulienos zrazas su bulvių koše ir burokėlių salotomis
Bulvių plokštaini su vištos sparneliu
Sklindžiai su varške
Traški vištiena su agurkais, pomidorais ir saldžiarūgščiu
padažu ir Kalakutienos su brokoliais sriuba
ANTRADIENIS
Pomidoro užkandėlė su pikantiška varške
Ukrainietiški barščiai
Vištienos karbonadas su virtomis bulvėmis ir morkųsalierų salotomis
Lenkiški balandėliai su virtomis bulvėmis
Tarkuotųbulvių dubenėliai su spirgučių padažu
Traški smulki kiauliena su kepintomis daržovėmis ir
Vištienos su XIANGU grybais sriuba
TREČIADIENIS
Vištienos- sūrio ritinėlis
Agurkinė sriuba
Meksikietiškas kiaulienos troškinys su šviežių kopūstų
salotomis ir bulvių koše
Vištienos kepenėlių kotletukai su burokėlių salotomis ir
bulvių koše
Lietiniai blyneliai su kumpiu ir sūriu, pievadrybių
padažu
Vyšnių formos vištiena ir Jautienos su pomidorais
sriuba
KETVIRTADIENIS
Naminės salotėlės su skrudinta šonine
Kreminė daržovių sriuba
Vištienos šnicelis su šviežių daržovių salotomis ir bulvių
koše
Grybais užkepta menkė su šviežių daržovių salotomis ir
ryžiais
Daržovėmis įdarytos cukinijos su kietuoju sūriu ir
citrininiu padažu
Zy-ran kiaulienos gabaliukai ir Vištienos su menke
sriuba
PENKTADIENIS
Vištienos terinas su kumpiu
Špinatų sriuba
Lavos akmenų kaitroje kepti sprandinės kepsneliai su
ryžiais ir šviežių daržovių salotomis
Žemaičių blynai
Varškės apkepas su trintomis braškėmis
Troškinta jautiena su juodaisiais pipirais ir
Saldžiarūgščiai aštri vištienos sriuba su baltaisiais
grybais

UŽKANDĖLĖS
STARTERS
Marinuotos lašišos užkandis
su krevetėmis, ikrais, baltos duonos skrebučiais, pagardintu sviestu (1, 2, 3, 4, 7)
Marinated salmon appetizer
Marinated salmon rolls, prawns, caviar, white bread toasts, herb butter

5,40 EUR

Klasiškas Parmos kumpio ir melionų užkandis
Classic Parma ham and melon appetizer

4,70 EUR

Šviežios jautienos karpačas su
„Torres Silencio“ alyvuogių aliejumi, šviežiai kepta bandelė
Plonai pjaustyta jautiena su kaparėlių, alyvuogių tartaru (1, 3, 7)
Fresh beef Carpaccio with Torres Silencio olive oil and bread
Thin slices of beef with caper and olive tartare dressing

5,70 EUR

Totoriškas jautienos žlėgtainis
su putpelės kiaušiniu, kepinta duonele (1, 3, 7)
Beef tartarewith quail egg and baked bread

6,20 EUR

Lašišos tartaras
Patiekiamas su šilta bandele (1, 3, 7), kaparėliais, krevetėmis ir žaliąja citrina (2, 4, 10)
Salmon tartare with capers, prawns, lime and warm bred

5,20 EUR

Sūrių lėkštė prie vyno
Bri sūris, rokforo sūris, kietasis sūris „Džiugas“, alyvuogės,
vynuogės, graikiniai riešutai (1, 3, 7, 8)
Cheese plate for wine
Brie cheese, Roquefort cheese, “Dziugas” cheese, olives, grapes, walnuts

5,30 EUR

Sūrio spurgos su kmynais ir česnakiniu padažu (1, 3, 7, 10)
Cheese doughnut with caraway and garlic sauce

3,10 EUR
Užkandžių lėkštė prie alaus
Kepti svogūnų žiedai, rūkytos kiaulių ausys, fermentinis sūris, kepta duona, alyvuogės,
įdarytos džiovintos slyvos (1, 3, 7)
Snack plate for beer
Fried onions rings, smoked pork ears, fermented cheese, fried bread, olives, stuffed prunes

5,20 EUR

Vytinta jautiena “Basturma” 50 g. (10)
Dried beef “Basturma”

5,70 EUR

Keptos duonos lazdelės su sūriu (1, 3, 7)
Fried bread sticks with cheese

1,90 EUR

KARŠTOS UŽKANDĖLĖS
HOT SNACKS
Midijos balto vyno-grietinėlės padaže (2, 7, 14)
Mussels with white wine sauce

4,90 EUR

Tigrinės krevetės grietinėlės – sviesto padaže (2, 7)
Fried tiger prawns with sour cream sauce

5,90 EUR

Karališkų krevečių užkandėlės
Su traškių salotų ir “Mascarpone” sūrio bokšteliu, lašišiniais ikrais ir pesto padažėliu (2, 4, 7)
King Prawns appetizer with salads with “Mascarpone” cheese and red caviar mix
4,80 EUR
Kepti kalmarų žiedai su majonezo, citrinų ir agurkų padažu
ir šviežiomis daržovėmis (7, 10, 14)
Fried calamari rings with lemon and cucumber sauce and fresh vegetables

6,40 EUR

SALOTOS
SALADS
Salotos su avokadais, lašiša ir krevetėmis
Avokadai, melionai, salotų lapai, marinuota lašiša, salotinės krevetės,
pikantiškas kaparėlių užpilas (2, 4, 10)
Avocado, salmon and prawn salad
Melon, lettuce leaves, pickled salmon, boiled prawns, savoury caper toppin

5,60 EUR
Cezario salotos / Classic Caesar salad (1, 3, 4, 7, 10)
su salotinėmis krevetėmis (2)/ with prawns 5,50 EUR
su vištiena / with chicken 5,20 EUR
su jautiena / with beef 6,70 EUR
su kepta lašiša (4)/ with grilled salmon 6,20 EUR
Šviežių daržovių salotos su fetos tipo sūriu
Agurkai, pomidorai, salotų lapai, mėlynieji svogūnai, fetos tipo sūris,
alyvuogės, česnakinis užpilas (7)
Fresh vegetable salad fith Feta type cheese
Cucumber, tomato, lettuce, red onion, Feta type cheese, olives

3,70 EUR

Bandelės su sviestu (2 vnt.) Kepamos užsakius (1, 3, 7)
Rolls with butter (2 pcs.) Baked after ordering

1,50 EUR

SALOTOS
SALADS
Žaliosios salotos su tigrinėmis krevetėmis
Salotų ąsorti, saulėje džiovinti pomidorai, agurkai, morkytės,
kanapių sėklos ir pesto padažėlis
Salad with king praws

Salad, sun-dried tomatoes, cucumbers, carrots, hemp seed and pesto sauce
7,95 EUR
Žaliosios salotos su kepta vištiena
Salotų ąsorti, pomidoriukai, persikai, mėlynasis pelėsinis sūris
sėklų ir riešutų mišinys
Green salad with fried chicken
Salad, tomatoes, peaches, blue cheese, mixture of seeds and nuts
6,55 EUR
Salotos su šviežiai kepta anties krūtinėle
Salotų ąsorti, kepinti melionai, ananasai, sėklų mišinys, apelsinų ir balzaminio acto padažėlis
Salad with freshly roasted duck breast
Melon, pineapple, seed mix, orange and balsamic vinegar topping

5,95 EUR

Žaliosios salotos su Parmos kumpiu
Šparaginės pupelės, jauni ankštiniai žirneliai, kepinti svogūnai su balzamiko padažu,
pikantiškas grūdėtų garstyčių, medaus ir balzamiko padažas, kietas sūris (7, 10)
Green salad with Parma ham
French beans, snow peas, fried onion with balsamic vinegar, savoury mustard grain, honey and
balsamic dressing, Parmigiano type cheese

6,15 EUR

Salotos su tunais
Salotų asorti, agurkai, pomidorai ir saulėje džiovintų pomidorų, alyvuogių bei kaparėlių
tartaras, raud. Svogūnai ir alyvuogių aliejaus padažėlis (4)
Salad with Tuna
Salad mix, cucumber, tomato and tare-tare of capers, sun dried tomato and olives

4,40 EUR
Špinatų salotos su feta tipo sūriu ir kedrų riešutais
Pikantišku medaus ir balzamiko kremo padažu (7, 8)
Spinach salad with feta cheese and cedar nuts

4,80 EUR
Salotos su karštomis vištų kepenėlėmis ir graikiniais riešutais (8)
Salad with hot chicken liver and walnut

3,80 EUR

Bandelės su sviestu (2 vnt.) Kepamos užsakius (1, 3, 7)
Rolls with butter (2 pcs.) Baked after ordering

1,50 EUR

SRIUBOS
SOUPS
Dienos sriuba (klausti pas padavėją)
Soup of the day

1,40 EUR
Aitri maltos jautienos ir pomidorų,
pupelių sriuba su kietuoju sūriu (7)
Spicy thick minced beef soup with Parmesan cheese

2,95 EUR

Kreminė sezoninių daržovių sriuba (7)
Vegetable cream soup

2,20 EUR

Kreminė grybų sriuba su baravykais (7)
Cream of mushroom soup with Boletus

3,20 EUR

Vištienos sultinys su skrebučiais
Skrebučiai su sūriu, aitriu arba česnakiniu sūriu (1, 3, 7)
Chicken broth with toasts
Toasts with cheese, spicy or garlic cheese

2,40 EUR

Šaltibarščiai su virtomis bulvėmis (3, 7)
Cold beetroot soup with boiled potatoes
2,15 EUR

Bandelės su sviestu (2 vnt.) Kepamos užsakius (1, 3, 7)
Rolls with butter (2 pcs.) Baked after ordering

1,50 EUR

PAGRINDINIAI PATIEKALAI
MAIN DISHES
Lašišos filė su traškiomis žaliosiomis daržovėmis ir olandišku padažu
Garnyrui patiekiami kepti brokoliai, salierai, šparagai ir žalios paprikos (3, 4, 6, 9)
Baked salmon fillet with crispy green vegetables and hollandaise sauce
Garnish: fried broccoli, celery, asparagus and green paprika

8.90 EUR

Šamo filė traškia plutele
su troškintais baravykais ir pavasarinėmis bulvytėmis
Crispy crust catfish fillet (1, 3, 4, 6)
with boletus sauce ant spring potatoes

9,90 EUR

Starkio filė su pastarnokų muslinu
Šviežių žirnelių kremu ir su svieste keptais Briuselio kopūstais (4, 6, 9)
Pike-perch fillet with parsnip mouse, cream of garden peas and Brussels sprouts

8,90 EUR

Vištienos filė kepsnys su riešutų sviestu
Bulvių-morkų muslinu, keptais brokoliais (6, 7)
Chicken fillet with peanut butter
the potato-carrot muslin, fried broccoli

6,20 EUR

Vištienos filė traškia plutele

Patiekiama su keptais vyšniniais pomidoriukais,
pavasarinėmis bulvytėmis ir naminiu BBQ padažu (1, 3, 6)
Chicken fillet roll spring potatoes, cherry tomatoes and home made BBQ sauce

5,90 EUR

Troškinti triušių kumpeliai su daržovėmis ir baravykais
Patiekiami su griežinėliais keptomis bulvėmis (6)
Braised rabbit legs with vegetables and boletus, served with fried potato slices

2 vnt – 11,20 EUR / 1 vnt – 8,50 EUR

Anties krūtinėlės kepsnys
su slyvų padažu ir moliūgų muslinu, traškių pankolių kąsneliu (1)
Duck breast with plum gravy and pumpkin muslin, crunchy fennel
8,90 EUR

Kiaulienos išpjovos kepsnys
Patiekiama su prancūzišku bulvių apkepu ir šparaginėmis pupelėmis (1, 6)
Roast fillet of pork
Served with French potato gratin and green beans

6,90 EUR

12 valandų keptas jautienos didkepsnis
Patiekiamas su bulvių-krienų koše, žaliosiomis šparaginėmis pupelėmis,
tamsiuoju padažu “Gravy” arba miško grybų padažu (6)
12 hours fried beef steak
Served with horseradish mashed-potatoes, green snap beans,
the dark sauce "Gravy" or forest mushroom sauce
7,50 Eur

Jautienos išpjovos befstrogenas su grybais su fri bulvytėmis (1, 6)
Beef fillet Stroganoff served with potatoes fries

8,40 EUR

KLASIKINIS JAUTIENOS IŠPJOVOS KEPSNYS (Steikas)
Classic beef tenderloin roast

150 g. – 13,20 Eur / 250 g. – 18,90 Eur
350 g. – 23,90 Eur
“GRILL” daržovės / Grill vegetables - 2,00 Eur
Šviežios daržovės / Fresh vegetabes (9) - 2,90 Eur / WOK daržovės / WOK
vegetables (5) - 2,00 Eur
Ryžiai / Rice - 0,70 Eur / Gruzdintos bulvytės / Fried potatoes - 1,10 Eur
Virtos – keptos bulvės / Boild-fried potatoes - 1,00 Eur
Pipirinis padažas / Pepper sauce (6, 9, 10) - 0,90 Eur

KITI PATIEKALAI
OTHER DISHES
Lietiniai blyneliai su varške
Patiekiami su grietine ir uogiene (1, 3, 6)
Whole wheat grain flour pancakes with curd, served with sour cream and jam

3,20 EUR
Lietiniai blyneliai su bananais
Patiekiami su grietinėle ir vaisiais (1, 3, 6)
Whole wheat grain flour pancakes with banana, served with cream and fruits

3,20 EUR
Lakštiniai su pesto padažu ir kedro riešutais (1, 3, 6)
Fresh noodles with pesto sauce
4,70 EUR

LIETUVIŠKI PATIEKALAI
Lithuanian dishes
Marinuotos silkės užkandis „Kauno marios“ (4, 6)
Marinuota silkė, marinuoti svogūnai, grietinė, karštos virtos bulvės, agurkai ir pomidorai
Kauno Marios marinated herring appetizer
Marinated herring, pickled onion, sour cream, hot boiled potato, cucumber and tomato
3,30 EUR
Šaltas užkandis iš vištienos ir fermentinio sūrio
Smulkinta virta vištiena, trintas fermentinis sūris, baravykų ir vaisių padažas, žolelėmis
pagardintas majonezas. (3, 6, 10)
Boiled chicken and fermented cheese appetizer
with boletus and peach sauce, herb mayonnaise.

4,80 EUR

Virtų jaučių liežuvių užkandėlė su šviežiomis daržovėmis,
kiaušiniu, majonezo –krienų padažėliu (3, 10)
Boiled beef tongue snack with fresh vegetables and horseradish sauce
3,50 EUR
Šaltibarščiai su virtomis bulvėmis (6, 3)
Cold beetroot soup with boiled potatoes
2,15 EUR
Lietuviškas marinuotos kiaulienos sprandinės kepsnys
su baravykų padažu, bulvėmis, keptais pomidorais pagardintais kietuoju sūriu (1, 6)
Pork flank steak served with boletus sauce, potatoes and steamed tomatoes
6,50 EUR
Kaimiškai virta- parūkyta, skrudinta kiaulės karka
Su krienais, keptomis bulvėmis, raugintais agurkais ir marinuotais svogūnais –
2 asmenims, galima užsakyti ir pusė porcijos (10)
Country style boiled smoked roasted pork hock
With horseradish, fried potatoes, pickled cucumbers and marinated onions for - 2
persons, you can order half portion
8,70 EUR / ½ - 6,10 EUR
Didelis bulvinis blynas su kumpiu, porais ir grietine (1, 3, 6)
Grated potato pancake with ham, leek and sour cream
4,10 EUR
Bulviniai blynas su grietine arba varškės padažu (1, 3, 6)
Grated potato fritters with sour cream or curd sauce
3,30 EUR
Bulviniai blynukai su marinuota lašiša patiekiami su grietine, citrina (1, 3, 4, 6)
Grated potato fritters with salmon with sour cream, pickled salmon, lemon

6,20 EUR

Troškinti baravykai su šonine, grietinėlės padaže (1, 6)
Braised boletus with bacon cream sauce
5,90 EUR

SALDIEJI PATIEKALAI
SWEET DISHES
Dvigubo šokolado tortas
Chocolate cake (1, 3, 7)
2,80 EUR
Sūrio tortas su avietėmis
Curd cake with raspberry (1, 3, 7)
2,50 EUR
Prancūziškas obuolių pyragas su karameliniu padažu ir ledais
French apple tart with caramel sauce and ice cream (1, 3, 7)
2,95 EUR
„Panna Cotta“ su šviežių uogų padažu
Panna Cotta with Fresh Berry Sauce ( 7 )
2,10 EUR
Kremas briulė
Patiekiamas vanilės ir kavos skonio ( 3, 7)
Crème brulee vanilla and coffee flavour

2,30 EUR

Gaivinantis citrinų šerbetas
Refreshing lemon sorbet
3.90 EUR
Itališkas ledų desertas
“TARTUFO Classico” - šokoladinis
“TARTUFO Bianco”- balto šokolado
Italian ice-cream dessert (1, 3, 7)
3,90 EUR

Ledai “DIONE”
Pasirinktinai: vaniliniai, vaisiniai, šokoladiniai, karameliniai, su graikiniais riešutais ir klevų
sirupu, su mango vaisiais, kivių ( 3, 7, 8)
ICE CREAM At your choice: vanilla, fruit, chocolate, caramel, mango, kiwi

1 rut. - 1,30 EUR

2 rut. - 1,90 EUR

3 rut. - 2,70 EUR

Pasirinkite padažą / at your choise sauce:
Trintos braškės / Mashed strawberries
Šokoladas / Chocolate
Karamelė / Caramel
0,80 EUR
Pusė porcijos kainuoja 70 % pilnos porcijos
Half portion costs 70 % of the full portion price

