
SALOTOS  
 
Avinžirnių salotos su kalamata alyvuogėmis ir vyšniniais pomido-riukais, pagardintos 
alyvuogių aliejaus ir žolelių padažu…………………………………………………………………9,00 Eur 
  
 Žaliosios salotos su burokėlių karpačo ir rūkyta žuvimi, paskanintos apelsinų bei krienų  
padažu. …………………………………………………………………………………………………………..7,00 Eur 
  
Žaliosios salotos, paskanintos Cezario padažu, patiekiamos su keptomis tigrinėmis 
krevetėmis,minkštai virtu kiaušiniu ir baltos duonos skrebučiais …………………... 9,00 Eur 
  
 Žaliosios salotos su kepta kalakutienos filė, greipfrutais ir kedrinių pinijų riešutais, 
pagardintos medaus padažu…………………………………………………………………………..7,00 Eur 
  
 ŠALTIEJI IR KARŠTIEJI UŽKANDŽIAI 
 
Jautienos ,,tartaras“ su marinuotų daržovių kapotiniu ir putpelių kiaušiniu…….7,50 Eur 
  
 Keptas ožkų pieno sūris su burokėlių piure, pagardintas klevų sirupu ir anakardžių 
riešutais …………………………………………………………………………………………………………7,50 Eur 
  
Jautienos kulninės slėgtainis, patiekiamas su spanguolių ir kriaušių čatniu ir skrudintu 
prancūzišku rageliu…………………………………………………………………………………………7,00 Eur 
  
 Bulviniai blynai su kepta rūkyta šonine ir putpelių kiaušiniu, patiekiami su šviežio sūrio ir 
grietinėlės padažu …………………………………………………………………………………………7,00 Eur 
  
 „Bruschetta“ su antiena ir raudonųjų svogūnų džemu bei su rūkyta žuvim ir kreminiu 
žolelių sūriu (4 vnt)………………………………………………………………………………………….8,00 Eur 
  
Užkandis prie gėrimų : Gordal ir kalamata alyvuogės, saulėje džiovinti vyšniniai 
pomidoriukai ir balzaminiai svogūnėliai ………………………………………………………….7,00 Eur 
  
SRIUBOS 
 
Tiršta sviestinio moliūgo sriuba su voveraitėmis………………………………………………4,50 Eur 
  
 Pho Bo jautienos sriuba su ryžių makaronais ir šviežiomis salotomi……………….6,50 Eur 
 
 
 
 
Mielas svety,  
Jeigu esate alergiškas arba jautrus kuriems nors maisto produktams, prašome kreiptis į 
Jus aptarnaujantį padavėją.  



KARŠTIEJI PATIEKALAI 
 
 VEGETARAMS 
 
Kepta cukinija su daržovių „ratatoulie“,  pagardinta brandintu čederio sūriu  
………………………………………………………………………………………………………7,00Eur 
  
MAKARONAI 
 
 „Margio“ šefo virtiniai su grikiais ir varške, paskaninti mėtomis ir patiekiami su 
žolelių sviesto padažu ………………………………………………………………………….7,00 Eur 
  
 Juodieji lakštiniai su keptomis jūros gėrybėmis ir žaliaisiais žirneliais, pagardinti 
argentinietišku „Chimichiurri“ padažu................……………………………….10,00Eur 
 
 ŽUVIES PATIEKALAI 
 
Šamo filė su juodaisiais lęšiais ir pankolių sėklomis paskaninta kalafiorų 
piurė......................................................................................................12,00Eur 
  
Lašišos filė kokosų ir citrinžolės padaže,  patiekiama su keptomis prancūziškomis 
bulvytėmis ir cukrinių žirnelių ankštimis……………………………………………..14,00Eur 
  
 MĖSOS PATIEKALAI 
 
Anties kulšelės „Confit“, su keptų bulvyčių kapotiniu, karamelizuotais obuoliais ir 
raudonojo vyno padažu………………………………………………………………………..14,00Eur 
  
Kiaulienos išpjovos kepsneliai, paskaninti brendžio padažu, patiekiami su keptais 
obuoliais ir skrudintais špinatų lapeliais…………………………………………..…..12,00Eur 
  
 Ėriuko nugarinė su žolelių padažu ,,Chimichurri“, patiekiama su kepta cukinija ir 
vyšniniais pomidoriukais………………………………………………………………………..16,00Eur 
  
Jautienos išpjovos kepsnys „steikas“, patiekiamas su keptomis bulvytėmis ir 
žaliaisiais smidrais, saulėje džiovintais vyšniniais pomidoriukais bei žolelių padažu 
………………………………………………………………………………………………………… 16,00Eur 
  
Mielas svety,  
Jeigu esate alergiškas arba jautrus kuriems nors maisto produktams, prašome 
kreiptis į Jus aptarnaujantį padavėją.  



 
DESERTAI 
Baltojo šokolado ,,creme brulee“ su citrusinių vaisių salotomis trapiame 
cukriniame krepšelyje..........................................................................4,50 Eur 
  
 Juodojo šokolado suflė su vaniliniais ledais ir šviežiomis uogomis…….4,50 Eur 
  
 Naminiai „Semifredo“ ledai su trintomis uogomis ir pistacijų riešutai 
….....................................................................................................4,00 Eur 
  
 Minkštas sūrio pyragas su vaniliniais ledais ir uogų padažu……………….4,00 Eur 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mielas svety,  
Jeigu esate alergiškas arba jautrus kuriems nors maisto produktams, prašome 
kreiptis į Jus aptarnaujantį padavėją.  
 


