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 Stiprieji gėrimai/Spirits 
Vermutas/Vermouth  

„Martini Bianco“, 80 ml    2,70 €  

„Martini Extra Dry“, 80 ml     2,70 €  

„Martini Bitter“, 40 ml    2,70 €  

 

Trauktinė/Bitter 
„Druskininkai“, 42%, 40 ml    3,20 €  

„Žalios devynerios“, 35%, 40 ml   1,90 €  

„Pelyno“, 47%, 40 ml     2,00 €  

Trauktinė gaminama pagal autentišką receptą iš įvairių žolelių, vaisių, šaknelių, natūralių sulčių. Pelyno 

trauktinė – unikalus gėrimas, pasižymintis vientisu, maloniai karstelėjusiu skoniu ir išskirtiniu aromatu.  

 

„Starka“, 43%, 40 ml     1,90 €  

„Bobelinė“, 35%, 40 ml    2,10 €  

,,Jagermeister“, 35%, 40 ml                                       2,60 €  

 

Sambuka/ Absentas 
Sambuka „Molinari Extra“, 40 ml   3,20 €  

„Xenta Absenta“, 70%, 40 ml    3,80 €  

Degtinė/ Vodka 
Lietuviška degtinė 

„Stumbras vodka Premium Organic“, 40 ml  2,20 €   

Pirmoji Lietuvoje pagaminta ekologiška degtinė, kurios gamybos procesas sertifikuotas ir griežtai 

kontroliuojamas. 

Ekologiniame ūkyje išaugintų grūdų spiritas, giliųjų klodų vanduo ir, naujiena Lietuvoje, filtracija per lino 

filtrus suteikia „Stumbras vodka“ Premium Organic degtinei išskirtinį, itin švelnų skonį. 

 

Latviška degtinė 

„elit™ by Stolichnaya®“, 40 ml      4,40 €  

„Stolichnaya Premium vodka“, 40 ml       1,80 €  

 

Suomiška degtinė 

„Finlandia“, 40 ml     2,30 €  

 

 

Itališka degtinė 

Vynuogių degtinė „Nonino Grappa Tradizione“,  3,30 €  

41%, 40 ml   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Romas/ Rum 
„Matusalem Gran Reserva 15YO“, 40 ml    4,40 €  

Matusalem Gran Reserva – Matusalem produktų flagmanas. Dar vadinamas “romų konjaku”. Sudėtingas 

skonis, tuo pačiu švelniai išreikštas aromatas.  

 

San Francisco World Spirits Competition-USA 

Ø 2009 Silver Award 

Ø 2008 Best Rum Award 

Ø 2008 Double Gold Award 

Ø 2007 Gold Award 

Ø 2006 Silver Award   

Ø 2005 Bronze Award   

Ø 2004 Best of Show 

Ø 2004 Double Gold Award-Aged 

Ø 2003 Double Gold Award-Aged  

 

International Rum Festival-Newfoundland 

Ø 2003 Gold Award-Super Premium  

Ø 2002 Gold Award-Super Premium  

 

Beverage Testing Institute Tasting 

Ø 2002 Rated 95 out of 100 

Ø “Exceptional Quality” 

 

„Pyrat XO Reserve“, 40 ml    3,70 €  

„Pyrat XO Reserve" - tai Ultra Premium klasės romas, pasižymintis švelniu skoniu ir aukštą kokybę 

simbolizuojančia gintaro spalva. Tai 15 metų senumo Karibų romų, brandintų prancūziško ir amerikietiško 

ąžuolo statinėse, mišinys. 

 

„Cachaca Do Brazil Samba“, 40 ml   2,30 €  

Nacionalinis braziliškas gėrimas, gaminamas tik Brazilijoje iš geriausios kokybės cukranendrių 

sulčių, būtinas populiaraus koktelio „Caipirinha“ indgredientas.  

„Malibu“, 40 ml                2,70 €  

 

 

 

Tekila/Tequila 
„Patron Reposado“, 40 ml    6,00 €  

„Patron" yra Nr. 1 Ultra Premium tekila pasaulyje. Niekur kitur pasaulyje, o tik aukštai Jalisco kalnuose, 

Meksikoje yra regionas, kuriame yra tobulos klimato ir dirvos sąlygos mėlynajai agavai augti. Tekila yra  

gaminama iš 100% mėlynosios Weber agavos.  

Brandinama ne mažiau kaip 2 mėnesius ąžuolo statinėse. Ji yra brandinama ir maišoma tam, kad turėtų 

išskirtinį ąžuolo aromatą. 

 

„Sauza Gold“, 40 ml     3,30 €  

„Sauza Silver“, 40 ml     3,30 €  

„Sauza Hornitos“, 40 ml                                             4,20 €  

Švelnesio ir brandesnio skonio. Gaminama iš 3 mėn. ąžuolo statinėse brandinto 100% mėlynosios agavos 

distiliato. 

       

 

Džinas/Gin 
„Bombay Sapphire“, 40 ml    3,20 €  

„Hendrick's Gin“, 40 ml    4,30 €  

 

 



Viskis/Whiskey 
Airiškas viskis  

„Tullamore Dew“, 40 ml    3,30 €  

 

Amerikietiškas  viskis   

„Maker's Mark“, 40 ml                                               4,00 €  

„Jack Daniel‘s“, 40 ml    3,90 €  

 

Salykliniai (Single Malt) viskiai 

,,Glenfiddich 21 YO“, 40 ml                                     17,00 €  

Išskirtinis ne mažiau nei 21 metų salyklinis viskis keturis paskutinius mėnesius yra brandinamas Karibų romo 

statinėse, kurios gėrimo skoniui suteikia intensyvaus iriso saldumo. Tokių metų „Glenfiddich“ aromatas 

turtingas, su bananų, figų užuominomis, skonis iš pradžių švelnus, vėliau pereinantis į aštrų, sudėtingą, 

kuriame jaučiamos dūmų, vanilės, imbiero, žaliosios citrinos, prieskonių ir naujos odos charakteristikos. 

 

„Glenrothes Alba Reserve“, 40 ml   6,30 €  

Alba reserve pasižymi tuo, kad brandinamas išskirtinai amerikinio ąžuolo statinėse, kuriose prieš tai buvo 

brandinami burbonai. 

Todėl šio viskio skonyje gausu kokoso ir vanilės, su švelnia crème brulée užuomina. 

Quercus Alba lotyniškai reiškia baltąjį (arba amerikinį) ąžuolą 

 

„Tullibardine 228 Burgundy“, 40 ml   4,30 €  

Paskutinius savo 12 brandinimo mėnesių šis Tullibardine vieno salyklo viskis buvo laikomas raudono 

burgundiško vyno statinėse. 

Degustatoriaus užrašai: burgundiškas vynas viskiui suteikė žavią rubino spalvą, o sodriam skoniui pridėjo 

vanilės, šokolado aromatų su raudonųjų vasaros vaisių natomis. 

 

„The Balvenie Carribean Cask“, 40 ml  10,00 €  

Viskis brandinamas ąžuolo statinėse 14 metų, o brandinimo pabaigoje perpilamas į statines, kuriose anksčiau 

buvo laikomas Karibų romas.  

Konjakas/Cognac 
„Hennessy VS“, 20 ml    3,70 €  

„Otard V.S.O.P“, 20 ml    4,70 €  

„Courvoisier XO“, 20 ml    6,20 €  

 

Brendis/Kalvadosas / Brandy/Calvados 
Brendis „Alita Classic“, 40 ml   2,00 €  

Brendis „Torres“ 5*, 40 ml     2,50 €  

Brendis „Torres“ 15*, 40 ml     3,70 €  

Brendis „Stock XO“, 40 ml    2,60 €  

Kalvadosas „Boulard XO“, 40 ml     4,80 €  

 

Likeris/Liqueur 
Viskio ir medaus likeris „Drambuie“, 40%, 40 ml    2,70 €  

Grietinėlės likeris „Baileys Irish Cream“, 17%, 40 ml  2,70 €                  

Degtinės ir natūralių persikų sulčių likeris 

„Keglevich Pesca“, 20%,  40 ml     2,70 €  

Kavos, šokolado, vanilės ir riešutų likeris „Kahlua“, 20%,  40 ml 2,70 €  

Žagarės vyšnių likeris, 30%, 40 ml                 1,80 €  

Žolelių likeris „Galliano L’Autenticoi“, 42,3%, 40 ml                      3,20 €  

Bananų likeris „Pisang Ambon“, 20%, 40 ml                                    2,70 €  

  

 

 

 



Balzamas/Midaus nektaras / Balsam/Mead Nectar 

Balzamas „Rigas Black Balzam“, 45%, 40 ml  2,20 €  

Midaus nektaras „Suktinis“, 50%, 40 ml   3,20 € 

Šiam gėrimui savo kvapiąsias medžiagas atidavė bičių medus, gvazdikėlių žiedai, tuopų pumpurai, ąžuolų 

gilės, kadagių uogos ir daugelio kitų vertingų augalų. Sodrią rusvą spalvą suteikia natūralios mėlynių, juodųjų 

serbentų ir aviečių uogų sultys. 

Midaus balzamas ,,Žalgiris“, 75%, 40 ml                               6,00 €    

Išskirtinis lietuviškas gėrimas, gaminamas iš lietuviško midaus, pagardintas spanguolių sultimis, liepų žiedais, 

kadagio uogomis, čiobreliais ir kitais vaistiniais augalais, kurie formuoja šio gėrimo aromatą ir skonį.            
 

 

Alus/ Beer 
„Švyturio nealkoholinis“, 0,5 l     2,40 €  

Alus iš statinės 

„Warsteiner Premium Verum“, Vokietija, 0,4 l 2,50 €  

„Švyturio Ekstra“, 0,3 l     2,00 €  

„Švyturio Ekstra“, 0,5 l      2,40 €  

,,Grimbergen Dubbel“, tamsusis, 0,25 l   2,20 €  

,,Grimbergen Dubbel“, tamsusis, 0,5 l   3,20 €  

„Kronenbourg 1664 Blanc“, 0,25 l                             2,20 €  

„Kronenbourg 1664 Blanc“, 0,5 l                           3,20 €  

Sidras ,,Kiss Pear“, 0,5 l               2,70 €  
 

 

 

 

Alkoholiniai kokteiliai/ Alcoholic coctails 
 
James Bond Martini 120 ml    4,90 €  

(sausas vermutas, džinas, degtinė) 

 

Martini Bitter Orange 140 ml    3,90 € / 4,90 €  

(kartusis vermutas, apelsinų sultys / natūralios apelsinų sultys) 

 

Gin Tonic Bombay 140 ml     4,90 €  

(džinas, tonikas, žalioji citrina) 

 

Cuba Libre 160 ml      4,90 €  

(baltas romas, Coca-Cola, žaliųjų citrinų sultys) 

 

Bloody Mary 130 ml     4,90 €  

(degtinė, pomidorų sultys, citrinų sultys, Tabasco ir Vorčesterio padažai, saliero šakelė, marinuotas agurkas) 

 

Mojito 120 ml      5,90 €  

(romas, mėtų lapeliai, mineralinis vanduo, žalioji citrina, cukrus) 

 

Party for You 200 ml.    6,90 €  

(romas, degtinė, džinas, tekila, citrusinis likeris, žaliųjų citrinų sultys, spanguolių sultys) 

 

Cosmopolitan  130 ml     4,50 €  

(degtinė, citrusinis likeris, spanguolių sultys, citrinų sultys) 

 

Tequila sunrise 160 ml     5,50 €  



(tekila, apelsinų sultys, granatų sirupas) 

 

Margarita 120 ml      6,50 €  

(tekila, citrusinis likeris, citrinų sultys) 

 

Caipirinha 120 ml     5,50 €  

(braziliška cukranendrių degtinė, citrinų sultys, žalioji citrina, rudas cukrus) 

 

Sex on the beach 200 ml    5,50 €  

(persikų likeris, degtinė, ananasų sultys, apelsinų sultys, granatų sirupas) 

 

Woo – Woo 150 ml      5,00 €  

(degtinė, persikų likeris, spanguolių sultys) 

 

Pina Colada Royal 180 ml     5,50 €  

(romas, ananasų sultys, kokosų sirupas, vaniliniai ledai) 

 

Cream Colada 180 ml     5,50 €  

(kreminis likeris, kokosinis romas, grietinėlė, bananų sultys, ananasų sultys) 

 

Blue Hawaii 170 ml      5,50 €  

(romas, citrusinis likeris, ananasų sultys, kokosų sirupas) 

 

Holidays 200 ml     5,90 €  

(kokosinis romas, persikų likeris, spanguolių sultys, apelsinų sultys) 

 

Panama 200 ml      5,50 €  

(kokosinis romas, persikų likeris, apelsinų sultys, ananasų sultys, granatų sirupas) 

 

Long Island Ice Tea 240 ml     8,50 €  

(romas, degtinė, viskis, džinas, tekila, citrusinis likeris, citrinų sultys, Coca-Cola) 

 

B 52 (Shot) 60 ml      4,50 €  

(kavos likeris, kreminis likeris, citrusinis likeris) 

 

Flaming Lamborghini (Shot) 100 ml  7,50 €  

(anyžių likeris, citrusinis likeris, absentas 70%, kreminis likeris, kavos likeris) 

 

White Russian  130 ml     5,50 €  

(kavos likeris, degtinė, grietinėlė) 

 

Royal taste, 120 ml        5,90 €  

(medaus likeris, melionų likeris, kavos likeris, grietinėlė) 

 

Tropiccana, 200 ml                 5,50 €  

(romas, granatų sirupas, žalioji citrina, mineralinis vanduo)  

 

Banana song, 180 ml                                           5,90 €  

(apelsinų likeris, bananų likeris, degtinė, apelsinų sultys) 

 

 

 


