
                          Banketinis meniu 

Vieno kąsnio užkandžiai ( užsakymas ne mažiau 5 vnt., vienos rūšies ) 

Brusketa su: 

Avokadu , sūrio kremu, trintų žolėlių užpilu 2,50 

Pomidoru ir mocarela 2,50 

Chorizo dešra, saulėje džiovintu pomidoru 2,50 

Parmos kumpiu, kriauše, pelėsiniu sūriu 2,50 

Sūdyta lašišos file 2,50 

Burokėlio karpaču ir fetos sūriu 2,50 

                                         

Trapios tešlos krepšelis su: 

Vytintu kumpiu ir melionu 1,50 

Sūrio – žolelių kremu 1,40 

Gvakamole ir fetos sūriu   1,40 

Saliamiu ir marinuotu svogūneliu 1,40 

Wakame ir krevete 1,60 

Parmos kumpiu ir kriauše 1,50 

Avokado kremu ir krevete 1,60 

Saulėje džiovintais pomidorais ir fetos sūriu 1,40 

Ikrais ir traškiomis bulvių juostelėmis 1,50 

Antiena ir karamelizuotais riešutais 1,40 

 

Juodos ruginės duonos kanape su: 

Karamelizuotais burokais ir silke 1,40 

Parmos kumpiu, kriauše ir pelėsiniu sūriu 1,50 

Lašiša ir kaparėlias 1,50 

Rostbifu ir pelėsiniu sūriu 1,60 

Kiaulienos išpjova ir krapų pesto 1,50 

Žolelių kremu ir skrudintu bekonu 1,40 

 



Crostini su : 

Antiena, karamelizuota kriauše ir brukniu džemu 1,50 

Mango salsa ir vištienos suktinu 1,40 

Ožkos sūriu ir karamelizuotais burokėliais 1,40 

Saulėje džiovintais pomidorais ir parmos kumpio traškučiu 1,50 

 Pelėsiniu sūriu ir graikiniu riešutu, apšlakstyti medumi 1,40 

 Krevete ir mango salsa 1,60 

 

Kąsnelis:  /užsakymas ne mažiau 5 vnt., vienos rūšies / 

Lašišos suktinukas su varškės kremu 1,50 

Silkės patale suktinukas 1,40 

Parmos kumpio kąsnelis su kriauše ir pelėsiniu sūriu 1,50 

Saldžios bulvės kąsnelis su avokadu ir silke 1,40 

Parmos kumpio kąsnelis su mocarela ir persiku 1,50 

Kąsnelis su  parmos kumpiu ir melionu 1,50 

Vištienos kamuolėlis su migdolais 1,40 

Sūrio kamuolėlis su migdolais ir vynuoge 1,40 

Silkės suktinukas su baravykais 1,40 

Žuvies alaus tešloje kąsnelis 1,40 

Džiovinta slyva su šonine 1,40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALOTOS/ taurė/ lėkštė 

Antienos salotos su mangu ir pinijomis 4,50/7,50 

Krevečių salotos avokadu, mangu ir sezamu 4,50/7,50 

Menkių kepenėlių salotos  su putpelių kiaušiniu  4,50/7,50 

Graikiškos salotos 4/6 

Žaliosios salotos su granatų sėklomis   -/6 

Vytinto kumpio salotos  su mocarela 4,50/7,50 

Špinatų salotos su feta ir karamelizuotu svogūnu, graikiniu riešutu , buroko karpačiu 4/6 

Burokėlių karpačas  su fetos ir pelėsiniu sūriais, pistacijomis  -/5,50 

Cezario salotos : 

Su lašiša  -/8 

Su vištiena -/7,50 

Su krevetėmis -/8 

                    

 Užkandžiai   

ŽUVIES taurė/lėkštė   

 

Lašišos tar tar 4/7,50 

Silkės tar tar 3,50/5 

Krevečių kokteilis 4/7,50 

Lašišos suktinukai su varškės kremu  - /6,50 

Silkės patale suktinukai  -/5 

Lašišos terinas -/6,50 

Silkės suktinukai su baravykais  -/5,50 

Žuvis alaus tešloje   -/4,50 

Trispalvis žuvies paštetas  - /4,50  /nuo 5 porc ./ 

 

 

 

 

 



MĖSOS 

Jautienos tar tar 9,50 

Liežuvio suktinukai su pelėsiniu sūriu 5,50/ nuo 5 porc./ 

Vištienos kamuolėliai su migdolais 4,50 

Paukštienos terinas su riešutais ir džiovintomis spanguolėmis 4,50 / nuo 5 porc./ 

Kiaulienos išpjovos, vištienos vyniotinukai su degintu paprika padažu 4,50  / nuo 5 porc./ 

 

Lydeka, kg   55,00 

Lašiša, kg     65,00 

 

 

                                                              Užkandžiai prie alaus , vyno 

 

Traškūs svogūnų žiedai 3,50 

Kalmarų žiedai 4,50 

Sūrio kamuolėliai su migdolais 4,50 

Kepta duona su česnaku 3,00 

Alyvuogės medaus ir laimo marinate 4,50 

Kepta duona su sūriu 3,50 

Gruzdinti kalmarai su midijomis 7,00 

Užkanda prie vyno  /marinuotos alyvuogės, kietasis, pelėsinis sūriai, skrudinta čiabata, kriaušė su 

vytintu kumpiu ir pelėsiniu sūriu, skrudinta šoninė su džiovinta slyva/ 9,00 

Užkanda prie alaus/kepta duona su česnaku, kepti kalmarų ir svogūnų žiedai, skrudinta šoninė su 

džiovintom slyvom, kepta chorizo dešra, nachos, grūdėtų garstyčių ir pomidorų padažai/ 9,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mėsos gaminiai patiekiami karšti bendrame inde 4-6 asmenims 

Krosnyje kepta kiaulienos sprandinė  1kg  20,00 

Keptas kiaulienos kumpis su medumi, 1 kg  20,00 

Surf & turf (brandintos jautienos išpj. steikas,  brandinta jautienos nugarinė, krevetės,  čimičiuri 

padažas )  55,00 

Žuvies rinkinys , pagardintas žolėlėmis ( lašišos, menkės, vilkžuvės, krevečių ir daržovių iešmeliai )  

35,00 

Grill mėsų rinkinys ( sprandinės, vištienos file, kiaulienos išpjovos, vištienos sparneliai, antienos 

krūtinėlė )  30,00 

Jautienos išpjovos kepsnys “VELINGTONAS“ 60,00 

Lašišos file kepsnys “VELINGTONAS“ 35,00 

P.S garnyrai jei yra poreikis užsakomi papildomai                                                    

 

Desertai / TAURĖJE /VNT 

Panna Cotta su uogomis /indelyje  3,50 

Sluoksniuotas varškės kremo desertas / indelyje  3,50 

Aviečių ir baltojo šokolado desertas / indelyje   3,50 

Braškių ir gietinėlės desertas / indelyje   3,50 

Latte macchiato desertas / indelyje   3,50 

Vaisių vėrinukas /vnt  2,00 


