RESTORANO-BISTRO MENIU
Karštieji patiekalai
Natūralios vištienos krūtinėlės Kijevo kotletas, patiekiamas su koleslav kopūstų-morkų salotomis,
fri bulvėmis, paskanintas sviestu su žalumynais 6,90
Kepta natūrali vištienos krūtinėlė, įdaryta feta sūriu, špinatais, pateikiama su voveraičių padažu,
bulvių-salierų kremu, cukinijomis, burokėliais 8,00
Kepti kiaulienos šonkauliukai, marinuoti kepsniniame (BBQ) padaže, patiekiami su koleslav kopūstųmorkų salotomis, paraugintais agurkais, marinuotais svogūnais ir apkeptomis bulvėmis 8,50
Ant grotelių keptas kiaulienos sprandinės kepsnys su dzūkiškais baravykais, pagardintas pipiriniu
padažu, pateikiamas su keptomis bulvėmis, šviežių daržovių salotomis su grietine 8,00
Aluje marinuota kepta kiaulienos karka „Apsivalgyk“, patiekiama su koleslav kopūstų-morkų salotomis,
paraugintais agurkais, marinuotais svogūnais ir apkeptomis bulvėmis 13,00
Ant grotelių keptas brandintos jautienos didkepsnis (200 g), paskanintas žalumynų sviestu,
patiekiamas su šviežiomis daržovėmis ir fri bulvytėmis 18,50
Brandintos jautienos išpjovos befstrogenas 11,70
Su fri bulvėmis, paraugintais agurkais ir žalumynų lapeliais
Lašišos kepsnys, patiekiamas su salierų ir bulvių kremu, bolivinės balandos kruopomis, cukinijomis,
burokėliais, mangų ir aitriųjų paprikų dažiniu 11,00
Stambiai tarkuoti bulviniai blynai:
Su lašiša ir grietine 6,00 / Su grietinėlės-voveraičių padažu 6,00 / Su šonine ir grietine 5,40
Gruzdintos fri bulvytės su pomidorų padažu 3,00
Kalakutienos kukulaičiai/ keptos bulvės/ agurkai/ vyšniniai pomidoriukai/ pomidorų padažas 5,50
Picos
Pica su šviežiu itališku sūriu Burrata, kapotais pomidorais ir žalumynų lapeliais 8,90
Pica Sicilija (Sicilia) /30 cm/ 6,90
Pomidorų padažas, sūris, malta jautiena, svogūnai, marinuotos uoginės Chalapos (Jalapa) aitriosios
paprikos, grietinė, česnakinis aliejus
5 sūrių pica /30 cm/ 6,90
Rikota, mocarela, feta, fermentinis ir mėlynojo pelėsio sūriai, pomidorų padažas, grietinė, krapai,
špinatų lapeliai, česnakinis aliejus
A la Salami pica / Su saliamiu /30 cm/ 6,90
Pomidorų padažas, sūris, saliamis, malta jautiena, pomidorai, marinuoti Lombardijos pipirai,
alyvuogės, česnakinis aliejus
Pica su plėšyta vištiena 6,90
Pomidorų padažas, sūris, plėšyta vištiena, pievagrybiai, karis, marinuoti Lombardijos pipirai,
raudonėliai, česnakinis aliejus
Pica Boružėlė /30 cm/ 5,50 Pomidorų padažas, sūris, pieniškos dešrelės, vyšniniai pomidoriukai

RESTORANO-BISTRO MENIU
Salotos/ Sriubos/ Užkandžiai
Salotos su kepta lašiša
Įvairių salotų lapeliai, vyšniniai pomidoriukai, mocarela, avokadai, marinuotos žaliosios alyvuogės,
marinuoti kaparėliai, kepta lašiša, garstyčių ir medaus padažas 7,60
Žalumynų salotos su šviežiu itališku sūriu Burrata, burokėlių karpačio, lengvai vytintais pomidoriukais,
skrudintomis pistacijomis ir pesto padažu 9,00
Silkės, mėlynųjų bulvių, kiaušinių, keptų obuolių, agurkų užkandis su rūkyta grietine ir krapų pudra 6,50
Tuzinas sraigių, apkeptų česnakiniu sviestu ir prieskoninėmis žolelėmis, patiekiamų su česnakine
duonele, 12 vnt. – 14,00 / 6 vnt. – 7,50
Midijos Chardonnay vyno ir grietinėlės padaže, patiekiama su skrudintomis bulvytėmis
arba česnakine duonele (pasirinktinai), 15 vnt. - 8,90 / 25 vnt. - 14,70
Šaltibarščiai su bulvėmis 2,60
Čili sriuba su jautiena/ česnakinė duonelė 3,40
Keptos duonos pagaliukai sūrio-majonezo padaže 3,60
Marinuotų juodųjų, žaliųjų, kalamatos alyvuogių rinkinys su saulėje vytintais pomidorais 4,80
Kepti pikantiški picos (fokačijos) trikampėliai
Mėlynasis pelėsinis sūris, juodosios alyvuogės, kietasis sūris, kmynai 5,70
Rinkinys gėrimų mėgėjams
Traškios lazdelės su žalumynais, aštrūs minkšto sūrio ir Chalapos (Jalapa) aitriųjų paprikų rutuliukai,
skilandis, vytinta kiauliena, marinuotas sūris, kepti kalmarų žiedai, kepintos duonos pagaliukai, sūris su
česnakais, majonezas 10,50
8 skonių rinkinys
Kietasis sūris, marinuota mocarela, mėlynasis pelėsinis sūris, marinuota feta, vytinta kiauliena, keptos
alyvuogės, krevečių torpedos, karamelizuoti graikiniai riešutai, mangų-aitriųjų paprikų padažas 10,50
Saldu
Varškės pyragas su persikais 3,10
Pyragas Napoleonas 3,70
Desertų vitrina 3,10-3,70 – kviečiame pasirinkti desertus iš vitrinos
Trintų vaisių kokteilis 3,50
Pieno ir ledų vanilinis kokteilis 3,50
Vaniliniai ledų rutuliukai su braškių uogiene 3,50
Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias
medžiagas klauskite personalo.

