KEPSNIAI KEPTI LAVOS AKMENŲ KAITROJE
„GRILL“ dishes
Kiaulienos šašlykas
Kiaulienos sprandinės šašlykas su ryžiais, marinuotais svogūnais, šviežiomis daržovėmis
Pork „shashlic“ roast on lava grill with rice, pickled onions, fresh vegetables
6,90 Eu

Kepsniai – Roasts
LAŠIŠOS didkepnis / Salmon steak ( 4) - 6,20 Eur
Keptas UPĖTAKIS / Fried Trout (4) - 5,90 Eur
Kepta DORADA / Fried Dorada (4 ) - 7,90 Eur
VIŠTIENOS krūtinėlės kepsnys su petuku ir traškia odele
Chicken breast fillet with crispy crust - 5,90 Eur
Marinuotos ANTIENOS krūtinėlės kepsnys /Duck breast fillet

- 6,90 Eur

Marinuota KIAULIENOS sprandinė XXL / Pickled pork neck XXL - 6,70 Eur
STRUTIENOS didkepsnis / Ostrick steak - 10,70 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
“TOMAHAWK” jautienos antrekoto steikas (~1 kg) - 39,99 Eur
Tomahawk steak (užsakomas patiekalas prieš 24 val.)

Garnyrai – Garnish
“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
Saldžių paprikų ir čili padažas / Sweet peppers and chili sauce (10, 12) - 0,80 Eur
Miško grybų padažas / Forest muchrooms sauce ( 1, 6) - 1,00 Eur
Pelėsinio sūrio padažas / Blue mold cheese sauce (1, 6) - 0,90 Eur
WOK patiekalai
Labai aukštoje temperatūroje su šlakeliu aliejaus WOK keptuvėje keptos daržovės
Žaliosios ir geltonosios šparaginės pupelės, paprikos, bambukai, daigai, morkos,
jaunos cukinijos, žirnelių ankštys (5)
pagardintos druska ir pipirais arba žolelių prieskoniais ir kedro riešutais
WOK vegetables with salt and pepper or with herbs spices and pine nuts
3,50 Eur
Siūlome pasirinkti priedus prie WOK daržovių
Rytietiškų grybų ąsorti / Asian muschrooms – 2,00 Eur
STERKO file / Zander (4) – 4,50 Eur / LAŠIŠOS filė / Salmon (4) - 3,20 Eur
Didžiosios KREVETĖS / Shrimps (2) - 5,90 Eur
VIŠTIENA / Chicken – 2,00 Eur / STRUTIENA / Ostrich – 5,00 eur
JAUTIENA / Beef – 4,50 Eur / Basmati ryžiai / Basmati rice – 0,70 Eur
Jei Jūs esate alergiškas, informuokite mūsų personalą / if you're allergy, please inform our staff

