
 
 
 
 

 
 

 
 

M E N I U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Šaltieji patiekalai, salotos 
 
 
Žalumynų salotos su marinuotu baltuoju pelėsiniu sūriu ir šviežiomis kriaušėmis  
Įvairių salotų lapeliai, kriaušės, marinuotas baltasis pelėsinis sūris, karamelizuoti graikiniai riešutai, 
saulėje vytinti pomidorai, citrininis užpilas 7,90 
 
Jauna silkė Matjes su burokėlių griežinėliais, marinuotais agurkais, apkeptomis bulvėmis, 
svogūnais, grietine su žalumynais 7,90 
 
Žalumynų salotos su lėtai keptos brandintos jautienos išpjova  
Mangai, alyvuogės, vytinti pomidorai, žalumynų lapeliai, lėtai kepta brandinta jautienos išpjova, 
kepinti kukurūzai, balzaminis padažas 9,50 
 
Lašišų ir krevečių karpačas, paskanintas mangų ir imbierų kremu, citrininiu užpilu, marinuotomis 
kaparių uogomis, marinuotais kaparėliais, patiekiamas su vyšniniais pomidoriukais, agurkų 
rutuliukais, žalumynų lapeliais 9,90  
 
Žalios jautienos karpačas su žalumynų lapeliais, kietuoju sūriu, alyvuogių tapenada ir marinuotais 
imbierais, pagardinta citrininiu užpilu 11,50  
 
 

 Karštieji užkandžiai ir sriubos 
 

Tuzinas sraigių, apkeptų česnakiniu sviestu ir prieskoninėmis žolelėmis, patiekiamų su česnakine 
duonele, 12 vnt. – 15,90 / 6 vnt. – 8,90    
 
Midijos Chardonnay vyno ir grietinėlės padaže, patiekiama su skrudintomis bulvytėmis arba 
česnakine duonele (pasirinktinai), 15 vnt. - 9,90 / 25 vnt. - 15,90 
  
Ypatingoji žuvienė La Bouillabaisse, patiekiama su skrudinta česnakine duonele  
Karališkosios krevetės, sterkų ir jūros lydekų filė, kalmarai, midijos 14,00 
 
 

Užkandžiai prie vyno, alaus ir stipriųjų gėrimų 
 
Gurmaniškas rinkinys  
Natūralūs rankų darbo sūriai, juodasis kiaulienos kumpis, marinuoti artišokai, saulėje vytinti 
pomidorai, marinuotas baltasis pelėsinis sūris, Kalamatos alyvuogės, skrudinta duonelė su 
kalakutienos paštetu 12,50 
 
10 skonių rinkinys  
Sūriai: parmezanas, mocarela, mėlynasis pelėsinis; vytinto kumpio traškučiai, skrudinti tortilijų 
trikampėliai, džiovintos slyvos, krevečių torpedos, karamelizuoti graikiniai riešutai, alyvuogių 
tapenada, mangų ir aitriųjų paprikų kremas 12,50 
 
Rinkinys prie stipriųjų gėrimų  
Juodasis kumpis, brandinti ir rūkyti dzūkiški lašinukai, skilandis, marinuoti agurkai, mėlynieji 
svogūnai, alyvuogių ir rūkyto kumpio suktinukai, marinuoti balzaminiai perliniai svogūnėliai, 
česnakai, marinuotos paprikos 9,90 
 



 
Karštieji patiekalai 

 
Keptos tigrinės krevetės, paskanintos aitriųjų paprikų ir apelsinų sirupu, patiekiamos su kepintais 
šviežiais špinatų lapeliais, vyšniniais pomidoriukais, kepta citrina ir marinuotomis Edamame 
pupelėmis 15,00 
 
Kepta sterko filė, paskaninta ruduoju sviesto padažu, patiekiama su bolivinės balandos kruopomis, 
žaliųjų žirnelių kremu, keptomis cukinijomis, morkytėmis, pastarnokais ir žirnelių ankštimis 15,20 
 
Lėtai keptos jautienos pjausneliai, paskaninti žaliųjų pipiriukų ir brendžio padažu, patiekiami su 
keptomis baravykų kepurėlėmis, bulvių ir sūrio pyragu, keptomis morkytėmis, cukinijomis, 
pastarnokais ir vyšniniais pomidoriukais 17,00 
 
Žemoje temperatūroje kepta anties krūtinėlė, paskaninta morkų ir šaltalankių padažu, datulių 
kremu, patiekiama su bulvių ir sūrio pyragu, keptais pastarnokais, cukinijomis ir morkytėmis, 
marinuotais obuoliais 15,00 
 

Desertai 
 
Obuolių pyragas su vaniliniais ledais, šaltalankių kremu ir spanguolių padažu 4,50  
 
Purus šokoladinis pyragas su pistacijų kremu, paskanintas rome mirkytomis vyšniomis  4,50 
 
Pyragas Napoleonas 4,50  
Tradicinis kapotos tešlos pyragas su spanguolių uogiene 
 
Naminiai ledai (braškių ir pistacijų) 4,20 
 
 

 Patiekalai mažiesiems 
 
Keptas vištienos drugelis su apkeptomis bulvėmis ir šviežiomis daržovėmis, paskanintas anglišku 
vytintų pomidorų padažu 5,50 
 
Blyneliai su varške, pagardinti braškių padažu ir vaniliniais ledais 5,00 
 
Gruzdintos bulvytės su pomidorų padažu 4,00 
 
 

Nealkoholiniai kokteiliai  
Le Minionn Banana  
Pieno ir ledų kokteilis su „Pimpačkiukų“ saldumynais ir plakta grietinėle 5,50 
 
Trintų vaisių kokteilis 5,50  
 
Paplūdimyje, 270 ml 5,50  
(Spanguolių, greipfrutų, persikų sultys, granatų sirupas)  
 
Havajų gaiva, 250 ml 5,50  
(Natūralios greipfrutų sultys, ananasų, citrinų sultys, „Blue Curacao“ sirupas) 
 



Gaivieji gėrimai 
 

Agurkų-mėtų limonadas, 450 ml, 5,60 
(švieži agurkai, mėtų lapeliai, gazuotas vanduo, citrusinis sirupas) 
 
Braškių-citrinų limonadas, 450 ml, 5,60 
(trintos braškės, citrinų sultys, gazuotas vanduo, cukrus)  
 
,,Pepsi Cola“, ,,7 UP“, ,,Mirinda Orange“, 200 ml   2,00 
,,Royal Club Tonic“ 200 ml                                         2,30 
Duonos gira, 330 ml                                                    3,50 
Sultys, 200 ml                                                               1,70 
apelsinų/ greipfrutų/ pomidorų/ ananasų/ įvairių vaisių/ persikų / raudonųjų vynuogių/ citrinų/ 
spanguolių/ bananų/ obuolių 
 
Šviežiai spaustos sultys, 300 ml                                3,90   
apelsinų/ greipfrutų/ morkų/ obuolių   
 
Mineralinis vanduo: 
,,Acqua Panna“, negaz. 750 ml                              4,00  
,,S.Pellegrino“, gaz. 750 ml                                     4,00    
,,Akvilė”, negaz./ gaz. 330 ml         1,70 
 

Nealkoholiniai gėrimai 
Nealkoholinis vynas Torres Natureo Muscat, baltasis sausas, (0,0%) 100 ml 2,60  
Nealkoholinis putojantis vynas Freixenet Legero, baltasis saldus, (0,0%), 200 ml/but. 5,50 
Nealkoholinis kvietinis alus Kronenbourg 1664 Blanc (0,0%), 330 ml 3,00  
Nealkoholinis šviesus alus Švyturio Go, (0,0%), 500 ml 3,00 
 

Karštieji gėrimai 
Kava ,,Espresso“ 1,80   
Išskirtinis, tradicinis Itališkas skonis 
Kava juoda 1,80  
Elegantiška juoda kava 
Kava juoda be kofeino 1,80  
Puikus pasirinkimas norintiems išskirtinumo 
Kava su pienu 1,80   
Puikiai tinka mėgstantiems kavą, nuspalvintą šiltu pienu 
Kava „Grand Cappuccino“ 2,50   
Daug daugiau nepakartojamo „Cappuccino“ 
Kava ,,Latte Machiato“ 2,50   
Kavos ir daug šilto pieno 
Vaikiška šokoladinė kava ,,Mocha”  2,00   
Airiška kava 7,00   
(airiškas viskis, kava, rudas cukrus, plakta grietinėlė)  
 

Arbata 
Arbatos patiekiamos arbatinukuose (450 ml): 
Žalioji arbata „Osmanthus Oolong“  3,00  
Raudonoji medaus krūmo arbata „Honeybush“    2,90    
Vaisinė arbata „Exquisite“    1,90  
Baltoji arbata „Baltas angelas“   2,90 


