Desertai

Šokoladinis pyragaitis su graikiškais riešutais ir karamele 			
Sūrio pyragas
Karštas obuolių pyragas su ledais
Šokoladinis sufle su ledais
Mango ledų kokteilis
Pieniškas ledų kokteilis
Ledai

Gaivieji gėrimai

Coca cola, Sprite, Fanta, Russhian Shweppes (250 ml)
Mineralinis vanduo (330 ml)
Red Bull (250ml)
Gira (330 ml)
Sultys (250ml)
Šviežiai spaustos sultys (200 ml.)
Mineralinis vanduo Perrier (750ml)

Kava, arbata

Espresso 		
Juoda kava
Kava su pienu
Latte		
					
Cappuccino
Arbata plikoma
Šaltalankių tyrė
Aviečių ir mėlynių tyrė
Kakava su plakta grietinėle, romu ir zefyriukais
Airiška kava			

4,5 EUR
4 EUR
4 EUR
4 EUR
3 EUR
3 EUR
2,8 EUR

1,5 EUR
1,5 EUR
2,8 EUR
1,5 EUR
1,5 EUR
2,8 EUR
3 EUR

1,4 EUR
1,4 EUR
1,6 EUR
2 EUR
1,8 EUR
1,4 EUR
2,2 EUR
2,2 EUR
3,4 EUR
3,5 EUR

Užkandžiai prie gėrimų

Užkepti meksikietiški Nachos su pomidorų salsa ir čederio sūriu
Skrudinta duonelė su užtepėlėmis (vytintų pom.,ožkos sūrio ir tuno)
Kepta prancūziška duona su česnakiniu sviestu ir krevetėmis 5 vnt.
Tigrinės krevetės su saldžiarūgščiu imbiero ir apelsinų padažu 6 vnt.
Suktinukai (Spring rolls) su jūros gėrybėmis 8 vnt.		
Buffalo vištienos sparneliai su namų gamybos BBQ padažu 8 vnt.
Rinkinys prie vyno (marinuotos alyvuogės, saulėje džiovinti
pomidoriukai, itališki sūriai)
		
Rinkinys prie alaus (kalmarai, rūkytos auselės, kepta duona,
medžiotojų sūris, alaus dešrelės) 		

Užkandžiai

Tuno tartaras (keptų bulvių kubeliai, sezamo sėklos, žalumynai)
Skandinaviška silkė su svogūnais ir apkeptomis bulvėmis		
Jautienos karpačio su gražgarsčių salotomis
Lašišos karpačio su gražgarsčių salotomis
Brusketa su pomidorais, brandintu sūriu ir vytintu itališku kumpiu 		
Brusketa su vytintais pomidorais, ožkos sūriu, gražgarsčių
ir kedro riešutų salotėlėmis
		
Keptos tigrinės krevetės su jūros žolelių salotomis

6,5 EUR
4,5 EUR
4 EUR
6 EUR
6,5 EUR
6 EUR
8 EUR
8 EUR

10 EUR
5 EUR
7 EUR
6 EUR
4,5 EUR
4,5 EUR
7,5 EUR

Salotos

Salotos su užkeptu ožkos sūriu							
7 EUR
Graikiškos salotos 									
5 EUR
Cezario salotos su vištiena / tigrinėmis krevetėmis
5,5 EUR / 7 EUR
Gražgasčių salotos su kepta jautiena, vynuogėmis,
keptais artišokais, brandintu sūriu ir bazilikų padažu 				
6,5 EUR
Vyšninių pomidoriukų salotos su mozzarella, marinuotomis
alyvuogėmis ir skrudinta itališka duona 			
6 EUR
Salotos su ant griliaus keptu tunu
6,5 EUR
Antienos salotos su gorgonzola, vynuogėmis ir apelsinų padažu
7 EUR

Sriubos

Azijietiška sriuba su baltaisiais fungus grybais, vištiena,
sojų daigais ir kalendra				
Kreminė špinatų sriuba su kokoso pienu ir tigrinėmis krevetėmis
Čili sriuba 										
Dienos sriuba (teirautis padavėjo) 		

6 EUR
4,5 EUR
3,5 EUR
2 EUR

Karšti patiekalai

Kepta anties file su vyne virta kriauše ir apkeptomis bulvėmis
Glazūruota lašiša su lęšiais, špinatais ir vyšniniais pomidoriukais
Druskoje keptas vilkešeris su šviežių daržovių salotomis 		
Dorada su keptomis daržovėmis ir prieskoninių žolelių sviestu 		
Vištienos suktinukai su mozzarella, vytintais pomidorais ir vytintu kumpiu
Glazūruoti šonkauliukai su Jack Daniels BBQ padažu 				
Viščiukas Tabaca su kukurūzų burbuole, bulvytėmis
ir traškiomis salotomis
		
Burgundiškas jautienos troškinys					
		
Fish & Chips (alaus tešloje kepta menkės file su tartaro padažu)
Midijos salierų ir bazilikų padaže, pateikiamos su bulvytėmis
Midijos pomidorų padaže, pateikiamos su bulvytėmis		
		
Varlių šlaunelės grietinėlės ir petražolių padaže					
Aštuonkojis su pankoliais ir apkeptomis bulvėmis					
Jūros gėrybių rinkinys 2 žm. (jūros šukutės, krevetės, kalmarai,
aštuonkojis, vytinti pomidorai ir sezoninės ant griliaus keptos daržovės)
Jautienos didkepsnis su ančių kepenėlėmis , baravykais, įdarytomis
bulvėmis, garinto vyno padažu ir sezoninėmis keptomis daržovėmis

Grill patiekalai

Jautienos išpjova (220 g.)
Jautienos antrekotas (300 g.)
Tuno steikas (200 g.)									
Lašišos steikas (170 g.)									
Kiaulienos išpjova (200 g.) 									
Vištienos file (180 g.) 										

Ravioli

Ravioli įdaryti veršiena su baravykų ir špinatų padažu
Ravioli įdaryti ricota ir špinatais su pomidorų padažu
Ravioli įdaryti vištiena su sviestiniu žolelių padažu

Makaronai (Fettuccine)

Fettuccine makaronai su tigrinėmis krevetėmis ir pomidoriukais
Fettuccine makaronai su vištiena ir baravykais
Špinatiniai Fettuccine makaronai su vištiena ir sūrio padažu

11 EUR
12 EUR
13 EUR
11 EUR
9 EUR
10 EUR
11 EUR
10 EUR
8 EUR
10 EUR
10 EUR
8 EUR
18 EUR
24 EUR
20 EUR

16 EUR
16 EUR
14 EUR
11 EUR
8 EUR
8 EUR

7 EUR
6,5 EUR
6 EUR

7,5 EUR
6 EUR
5,5 EUR

