
Bistro – (pranc. bistrot) – nedidelis, nebrangus restoranėlis. Ir tikrai šis pavadinimas 
neturi nieko bendra su rusišku žodžiu „bystro“, kuris reiškia greitai. Nors  dienos pietūs 
čia tikrai patiekiami greitai.
Bistro nuo restorano skiriasi tuo, kad tokio tipo vietoje siekiama, kad žmonės būtų 
labiau atsipalaidavę, juos suptų mažiau įsipareigojimų turinti aplinka. 

    

GRAIKIŠKOS SALOTOS 5,5 €
/pomidoras, agurkas, salota, mėlynasis svogūnas, paprika, alyvuogė, feta/

SALOTOS SU FETA IR PELĖSINIU SŪRIU                                                       5,5 €
/salota, traškus marinuotas burokas, karamelizuotas svogūnas, kriaušė, 
feta, pelėsinis sūris/

CEZARIO SALOTOS 5 €
/salota, parmezanas, skrebučiai, ančiuvių padažas/

su:
ant grotelių kepta vištiena 6,5 €
ant grotelių kepta lašiša 7,5 €
ant grotelių keptom krevetėm 7,5 €

SALOTOS SU ANTIENA 7,5 €
/anties file, salota, mangas, granatų sėklos, pinijų riešutai, uogų padažas/

  

SALOTOS

Meniu



KEPTAS KAMAMBERAS 6,9 €
/kamamberas, duonos lazdelės, nachos, čili-mango čatnis/

LAŠIŠOS TARTARAS 7,5 €
/lašiša, mangas, avokadas, apelsinas, wasabi, kreminis sūris, čiabata/

JAUTIENOS KAPOTINIS /TARTARAS/ 8,5 €
/jautienos išpjova, kaparėlis, čili pipiras, saulėje džiovintas pomidoras, 
mėlynasis svogūnas, viskis, bulvinis blynas, majonezo-žolelių padažas/

SKRUDINTA DUONA SU SŪRIU IR ČESNAKU 3,5 €
MARINUOTOS ALYVUOGĖS 4,5 €
/alyvuogės, česnakas, čili pipiras, žolelės, alyvuogių aliejus, duonos lazdelės/

TACOS SU JAUTIENOS FARŠU 5,9 €
/tacos, jautienos faršas, karamelizuotas svogūnas, pupelės, jelapenas, 
čili pipiras, salota, pomidoras, paprika, feta, avokadas, gvakamolė/

UŽKEPTI NACHOS SU DARŽOVĖMIS 6,9 €
/nachos, sūris, jelapenas, raudonosios pupelės, paprika, alyvuogė, mėlynas 
svogūnas, kukurūzai, pomidorų padažas, gvakamolė/

UŽKEPTI NACHOS SU DARŽOVĖMIS IR MĖSA 7,9 €
/nachos, jautienos faršas, sūris, jelapenas, raudonosios pupelės, paprika, 
alyvuogė, mėlynas svogūnas, kukurūzai, pomidorų padažas, gvakamolė/

UŽKANDIS PRIE ALAUS 7,9 €
/kepta duona su česnaku, kepti kalmarų ir svogūnų žiedai, skrudinta šoninė 
su džiovintom slyvom, kepta chorizo dešra, nachos, chipotle ir česnakinis 
padažai/

UŽKANDIS PRIE VYNO 7,9 €
/marinuotos alyvuogės, pelėsinis, kietasis sūris, duonos lazdelės su vytintu 
kumpiu, kriaušė, mangų-čili čatnis, skrudinta čiabata/

BRUSKETOS 2 vnt. 4,5 €
su avokadu, mango
su pomidoru ir mocarela
su chorizo dešra
su vytinta mėsa
su lašiša
su buroko karpaču, feta

BUROKĖLIŲ KARPAČAS 5,5 €
/marinuotas burokas, marinuoti grybai, feta, pistacijos, žolelių užpilas/

UŽKANDŽIAI



MIDIJOS ISPANIŠKAI SU CHORIZO DEŠRA
/midijos, chorizo dešra, svogūnas, česnakas, čili pipiras, žolelės, alus, 
vynas, grietinėlė, čiabata/

MENKĖS FILĖ KEPTA SU RIEŠUTAIS  
/menkės filė, skrudinti graikiški riešutai ir pistacijos, sviestas, 
šviežių daržovių salotos, čiabata/

GRILYJE KEPTA KALMARO FILĖ
/kalmaras, prieskoninės žolelės, čili pipiras, granatų sėklos, 
saulėje džiovintas pomidoras, šviežių daržovių salotos, čiabata/

LAŠIŠOS FILĖ
/lašišos filė, salotos, granatų sėklos, buroko karpačas, sūrio kremo-žolelių 
padažas, čiabata/

   

,,KIJEVO“ KOTLETAS
/vištienos filė, sviestas, džiūvėsėliai, kiaušinio plakinys, žolelės, garnyras 
pasirinktinai/   

„CORDON BLEU“
/vištienos filė, rūkytas kumpis, sūris, džiūvėsėliai, kiaušinio plakinys, žolelės, 
garnyras pasirinktinai/

DIENOS SRIUBA 1,9 €
Teirautis padavėjo jei dar liko po pietų

ŽUVIENĖ                                                                           
/lašiša, krevetė, menkė, midija, morka, salieras, česnakas, čili pipiras, 
cukinija, svogūnas, žolelės, vynas, grietinėlė/

CHAŠLAMA                                                                  6,5 € 
/jautiena, kalendra, paprika, saliero stiebas, bulvė, čili pipiras, tamsus alus, 
čiabata/

MIDIJOS NORMANDIŠKAI SU SIDRU 10,9 €
/midijos, svogūnas, česnakas, čili pipiras, žolelės, sidras, grietinėlė, čiabata/

10,9 €

   9 €

7,9 €

10,9 €

7,5 €

7,9 €

7,5 €

SRIUBOS

KARŠTIEJI  ŽUVIES PATIEKALAI

KARŠTIEJI  MĖSOS PATIEKALAI



KARBONADAS
/kiaulienos nugarinė, džiūvėsėliai, kiaušinio plakinys, sūris, 
garnyras pasirinktinai/

KEPSNYS „GILDIJA”  
/jautienos išpjova, sūris, svogūnas, majonezas, garnyras pasirinktinai/

ANTIES KRŪTINĖLĖ
/antiena,bulvių gratinas,raudonojo vyno padažas, čili-mango čatnis, kepti 
slyviniai pomidorai/

   

VIŠTIENOS FILĖ
/garnyras pasirinktinai/

SPARNELIAI SU DŪMINIO VISKIO BBQ GLAZŪRA
/patiekiama su bulvių skiltelėmis/

SPARNELIAI SU AITRIŲJŲ PIPIRŲ CHIPOTLE GLAZŪRA          
/patiekiama su bulvių skiltelėmis/

KIAULIENOS ŠONKAULIAI SU DŪMINIO VISKIO BBQ GLAZŪRA
/garnyras pasirinktinai/

KIAULIENOS ŠONKAULIAI SU AITRIŲJŲ PIPIRŲ CHIPOTLE 
GLAZŪRA
/garnyras pasirinktinai/

JAUTIENOS STEIKAS ,,FILET MIGNON“
/jautiena, bulvių gratinas, cukinija, baklažanas, paprika, čili pipiras, 
prieskoninės žolelės/

IBERICO KIAULIENOS NUGARINĖ
/Iberico kiauliena, bulvių gratinas, cukinija, baklažanas, paprika, čili pipiras, 
prieskoninės žolelės/

Garnyrai prie mėsos patiekalų pasirinktinai

Daržovės: 
Šviežių daržovių salotos 
Troškintos daržovės

Bulvės, pasta, ryžiai: 
Bulvių skiltelės
Bulvės fri
Pasta
Ryžiai

7,5 €

9,9 €

12,5 €

7,5 €

6,9 €

6,9 €

9,9 €

9,9 €

18,9 €

16,9 €

GRILL PATIEKALAI



ŠVIEŽI TAGLIATELLE MAKARONAI:
SU VIŠTIENA
/vištiena, brokolis, žolelės, parmezanas, grietinėlė/

SU JŪROS GĖRYBĖMIS
/midija, krevetė, lašiša, saulėje džiovinti pomidorai, vynas, pomidorų 
padažas/

BULVINIAI BLYNAI ŠIAUDELIAIS
Su grietine
Su silke
Su lašiša

3,9 €
4,5 €
5,9 €

KEPTOS ŠPARAGINĖS PUPELĖS SU MOCARELA 5,5 €
/česnakas, čili, slyvinis pomidoras, šparaginės pupelės, mocarela, 
prieskoninės žolelės, čiabata /

KEPTOS DARŽOVĖS TAILANDIETIŠKAI 4,9 €
/paprika, mėlynas svogūnas, čili,baklažanas, cukinija, česnakas, sezamo 
sėklos, tailandietiškas padažas/

AMERIKIETIŠKI BLYNAI SU KLEVŲ SIRUPU 4,9 €

BURGERIS SU JAUTIENOS PAPLOTĖLIU 7,9 €
/salota, čederio sūris, karamelizuotas svogūnas, pomidoras, agurkas, 
marinuotas agurkas, fry bulvės, pomidorų ir majonezo-žolelių padažai/

VEGETARIŠKAS BURGERS SU KAMAMBERO SŪRIU 7,5 € 
/salota, karamelizuotas svogūnas, kriaušė, vytintas pomidoras, fry bulvės/

6,9 €

8,9 €

6,9 €BURGERIS SU VIŠTIENOS FILĖ , SKRUDINTA ŠONINE
/salota, čederio sūris, karamelizuotas svogūnas, pomidoras, agurkas, 
fry bulvės, pomidorų ir majonezo-žolelių padažai /

BURGERIAI

    KIT I  KARŠTIEJI  PATIEKALAI

VEG.

VEG.

VEG.

VEG.



 

VIŠTIENOS JUOSTELĖS “CHICKEN NUGGETS” SU 
FRY BULVĖMIS IR DARŽOVĖMIS   

4,5 €

MAKARONAI SU SVIESTU IR GRIETINĖLE 2,5 €

BLYNELIAI SU ŠOKOLADU 2,9 €

SKRUDINTOS BULVYTĖS SU DARŽOVĖMIS 2,5 €

ŠOKOLADINIS PYRAGAITIS „LAVA CAKE“ SU LEDAIS  
LEDAI SU ŠOKOLADU 2,9 €

LEDAI SU KLEVŲ SIRUPU 2,9 €

SŪRIO PYRAGAS „CHEESECAKE“ SU LEDAIS

    PATIEKALAI VAIKAMS

DESERTAI

3,9 €

3,9 €


