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Užsakymai prieš dvi dienas arba extra:  kolonada@sventejums.lt 

.................... 

 
VIENO KĄSNIO  /  DVIEJŲ KĄSNIŲ  /  BRUSKETOS  /  UŽKANDŽIAI  RUOŠIAMI  IŠSINEŠIMUI. 

 
 

MENIU 
............... 

Bravo. Brusketos /du kąsniai/ 
18 vnt. - rinkinio kaina 23,- 

Riekelė su rikotos kremu, kaparėliais, naminiu būdu marinuota lašiša 6 vnt. 
Riekelė su šviežia mocarela ir saulėje džiovintais ir šviežiais pomidorais 6 vnt.  
Riekelė su juoduoju kumpiu, alyvuogių tapenada 6 vnt. 

 

 
 

 

 

#Uzkandziai #Kolonada #Druskininkai 

 

............... 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/uzkandziai?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCSr6gSgdSy0IEAP7eZ2bm3mtGJ_iJMBIxKozvh7ysKcHjG1rg9mz_iQgylRhn0E53_w6otPN8-ZLfVoUT7eQiGNgB82dfUk-9tI7ZfXj1SPDP8BFIPTxQJ8eGNPpHSx0jJ3IdUPsbbcAIGijwpF2h1nJ5VxBRzWXzKlkEiMdBWSiK1O5oDMmT9AMRzKPNnJrnYGo5Ao-e7mpx88GxYGz-XFVg0dv9TVn8jp_cyT7_xElPIwn4yXzD5Z5Hkc4NS_AQ2lG1YpBeJWaNHKojFPQTltXd2hrAo37hBGOWFfjd77V1J9LPWy88088YVncsOCLbA&__tn__=%2ANK-R-R
https://www.facebook.com/hashtag/kolonada?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCSr6gSgdSy0IEAP7eZ2bm3mtGJ_iJMBIxKozvh7ysKcHjG1rg9mz_iQgylRhn0E53_w6otPN8-ZLfVoUT7eQiGNgB82dfUk-9tI7ZfXj1SPDP8BFIPTxQJ8eGNPpHSx0jJ3IdUPsbbcAIGijwpF2h1nJ5VxBRzWXzKlkEiMdBWSiK1O5oDMmT9AMRzKPNnJrnYGo5Ao-e7mpx88GxYGz-XFVg0dv9TVn8jp_cyT7_xElPIwn4yXzD5Z5Hkc4NS_AQ2lG1YpBeJWaNHKojFPQTltXd2hrAo37hBGOWFfjd77V1J9LPWy88088YVncsOCLbA&__tn__=%2ANK-R-R
https://www.facebook.com/hashtag/druskininkai?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCSr6gSgdSy0IEAP7eZ2bm3mtGJ_iJMBIxKozvh7ysKcHjG1rg9mz_iQgylRhn0E53_w6otPN8-ZLfVoUT7eQiGNgB82dfUk-9tI7ZfXj1SPDP8BFIPTxQJ8eGNPpHSx0jJ3IdUPsbbcAIGijwpF2h1nJ5VxBRzWXzKlkEiMdBWSiK1O5oDMmT9AMRzKPNnJrnYGo5Ao-e7mpx88GxYGz-XFVg0dv9TVn8jp_cyT7_xElPIwn4yXzD5Z5Hkc4NS_AQ2lG1YpBeJWaNHKojFPQTltXd2hrAo37hBGOWFfjd77V1J9LPWy88088YVncsOCLbA&__tn__=%2ANK-R-R


TOP MIX rinkinys 
rinkinio kaina 38,- 

 
Pikantiški picos (fokačijos) trikampėliai, 
traškios lazdelės su žalumynais,  
aštrūs minkštojo sūrio ir Chalapos (Jalapa) aitriųjų paprikų rutuliukai,  
itališkas saliamis,  
vytinta kiauliena,   
marinuotas sūris,  
kepti kalmarų žiedai,  
keptos alyvuogės panko džiūvėsėliuose,  
Švarcvaldo vytinto kumpio traškučiai,  
saldus čili padažas 
kepintos duonos pagaliukai, 
sūris, česnakas, majonezas, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

..................... 

 

 



Nr. 45 ASORTI // vieno + dviejų kąsnių/ 
45 vnt. - rinkinio kaina 39,- 

Kanape su naminiu būdu marinuota lašiša ir agurku 10 vnt. 
Meksikietiškos tortilijos suktinukai plėšyta vištiena ir daržovėmis 8 vnt. 
Sumuštinukas su rūkytu kumpiu ir marinuota alyvuoge 10 vnt.  
Kanape su minkštuoju sūriu ir raudona ikra 10 vnt.  
Riekelė su kaparėliais, naminiu būdu marinuota lašiša 7 vnt.  
 

 

..................... 

Nr. 17 // vieno kąsnio/ 
44 vnt. - rinkinio kaina 39,- 

Kanape su naminiu būdu marinuota lašiša ir agurku 11 vnt. 
Sumuštinukas su rūkytu kumpiu ir marinuota alyvuoge 11 vnt.  
Kanape su minkštuoju sūriu ir raudona ikra 11 vnt.  
Kanape su silke ir poru 11 vnt.  

 

 



11 SKONIŲ rinkinys  

rinkinio kaina 38,- 

 
Kietasis sūris apelsinų-garstyčių džeme,  
mėlynasis pelėsinis sūris,  
marinuoti sūriai: mocarella, feta, brie;  
trapūs sėklučiai,  
turkiškų žirnių humusas,  
krevečių torpedos,  
mažai vytinti pomidorai,  
mangų-aitriųjų paprikų padažas,  
uogos 

 
 
 

 

 

..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠALTIEJI PATIEKALAI // 1+1 

rinkinio kaina 1 kg – 35,- 

Lėtai kepta kalakutienos krūtinėlė, pateikiama su mangų-ananasų salsa, granatais /250 g/ 

Antienos galantinas su vištiena, apelsinų karpačio, pistacijos, sezoninės uogos /250 g/ 

Jaučio liežuvio suktinukai su naminių krienų ir majonezo padažu /500 g/ 

 

 

 

Nuotraukos gali skirtis. 


