
Užkandžiai 

Česnakinės duonelės, vytinto kumpio ir mocarelos užkandis        5,40€ 
(česnakinė duonelė, vytintas kumpis, mocarela, pomidoriukai ) 
 

Keptos duonos traškučiai/lazdelės                                        3,00€ 
(kepta duona, česnakas, fermentinis sūris, padažas) 
 

Sūrių rinkinys                                                                 4,50€ 
(medžiotojų sūris, kietasis sūris, pelėsinis sūris, brie sūris,  

riešutai, marinuotos alyvuogės, džemas) 
 

Pikantiški užkandžiai (pasirinktinai)                                           3,50€ 
(kalmarų lazdelės, svogūnai tešloje, sūris, jalapeno pipirai,  

mocarelos lazdelės, kaparėlių-kornišonų padažas) 
 

Filo tešlos suktinukai su daržovėmis                                      2,50€ 
 

Sveikuolių užkandis                                                          5,00€ 

(skrudinta pilno grūdo duona, avokadų kremas, kepti grybai, pomidorai, 

putpelių kiaušiniai, ožkų pieno sūris, salotų mišinys) 
 

Avinžirniai su rūkyta kiaulienos šonine                                  4,20€ 
(avinžirniai, kiaulienos šoninė, svogūnai, pomidorai cukinija) 
 

Silkė su karamelizuotais burokėliais/  

šviežiomis daržovėmis ir grietine                                          3,80€ 
(silkė, burokėliai, svogūnai, keptos bulvių puselės, grietinė, daržovės) 
 

Karališkų krevečių ir česnakinės duonelės užkandis 

(karališkos krevetės, česnakinė duonelė, salotos)                                                        5,90€ 
 

Gruzdinti vištienos sparneliai su traškiomis                              

daržovių lazdelėmis ir mėlynojo sūrio padažu                          5,00€ 
(vištiena, daržovės, mėlynojo sūrio padažu)                                                                                       
 

 
Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 



 

Salotos                                                                                                                  

                                                                                                               maža porcija 

                                 

Tradicinės cezario salotos su karališkomis krevetėmis   5,20€     4,80€ 
(salotų lapai, ančiuvių padažas, tigrinės krevetės, skrebučiai, kietasis sūris) 
 

Tradicinės cezario salotos su kepta vištiena              4,80€     4,20€ 
(salotų lapai, ančiuvių padažas, vištiena, skrebučiai, kietasis sūris) 
 

Salotos su vištiena                                              4,80€     4,20€ 
(įvairios salotos, pomidorai, agurkai, kepta vištiena, sūris, svogūnai,  

skrebučiai, padažas) 
 

Karamelizuotų burokėlių ir fetos sūrio salotos            4,80€     4,20€ 
(karamelizuoti burokėliai, įvairios salotos, fetos tipo sūris,  

pomidoriukai, padažas, graikiški riešutai) 

 

Makaronai / koldūnai 
 

Naminiai makaronai su karališkomis krevetėmis                      6,00€ 
(naminiai makaronai, karališkos krevetės, žalieji žirneliai,  

morkos, kietasis sūris, sviesto padažas) 
 

Naminiai makaronai su lašiša                                              5,80€ 
(naminiai makaronai, lašiša grietinėlės padažas, sūris) 
 

Naminiai makaronai su vištiena ir pievagrybiais                       5,50€ 
(naminiai makaronai, vištiena, pievagrybiai, grietinėlės padažas, sūris) 
 

Gruzdinti koldūnai                                                           4,20€ 
(koldūnai, lydytas sūris, padažas) 

 

 

 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 

 



Sriubos 
                                                                                                                                                                

Dienos sriuba                                                                  2,50€ 
(teirautis pas padavėją) 

 

Aštri jautienos guliašinė sriuba                                            4,00€ 
 

Grybų sriuba                                                                  4,00€ 
 

Kreminė moliūgų sriuba su midijomis                                    3,50€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 

 



Karštieji patiekalai 
                                                                                                               

Anties krūtinėlė, su saldžiomis bulvėmis,  

mėlynojo pelėsio sūrio padažu, ir keptu obuoliu                       9,00€ 
 

Glazūruoti BBQ kiaulienos šonkauliukai (sous vide)                                            9,00€ 

(kepti kiaulienos šonkauliai, bbq padažas, keptos daržovės, gruzdintos bulvytės) 
 

Kiaulienos sprandinė pagardinta „cafe de paris“ sviestu             8,50€ 
(bulvių užkepėlė, morkų saliero lazdelės, šparaginės pupelės) 
 

Kiaulienos sprandinė, kepta ant lavos akmenų grilio               

su grybų padažu                                                              8,00€ 
(kiaulienos sprandinė, bulvės, įv. daržovės, padažas) 
 

Vištienos krūtinėlė su raudoname vyne virta kriauše,  

keptomis cukinijomis ir mėlynojo sūrio padažu                        8,00€ 
 

Vištienos karbonadas su pasirinktu padažu                                                   

(česnakiniu/pievagrybių/grybų)                                                 7,50€ 

(vištiena, bulvės, įv. daržovės, padažas) 
 

Vištiena su vytintų pomidorų  

pagardu ir karamelizuotomis morkytėmis                              8,00€ 
(vištienos filė, vytintų pomidorų padažas, karamelizuotos morkytės, perlinis kuskusas) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsisakant  papildomai  padažo                                                                  0,50€ 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 

 



Mėsainiai / sumuštiniai / blynai 
maža porcija 

Mėsainis su jautiena/šonine, gruzdintomis bulvytėmis/ 

bulvių traškučiais bei pasirinktu padažu                   6,00€ 
(su kornišonų- kaparėlių/ pomidorų padažu) 
 

 

„Burgeris“ su grybais                                           6,00€                                                                
(bandelė, baravykai, cukinija,pomidorai, mocarela sūris,  

garstyčių padažas, bulvių lazdelės) 
 

Sluoksniuotas sumuštinis „Club sandwich“                                     5,50€ 
(duonos skrebutis, vištienos filė, daržovės, kiaušinis, šoninė,  

gruzdintos bulvytės, padažas) 

 

Bulviniai blynai su grybų arba varškės padažu            5,50€    4,80€                        
(bulvės, baravykų/varškės padažas) 

 

Žuvis / jūros gėrybės 

 

Mėlynieji moliuskai baltojo vyno ir grietinėlės padaže                9,00€ 
(Mėlynieji moliuskai, keptos bulvytės, baltojo vyno ir grietinėlės padažas) 
 

Lašišos kepsnys su jūros gėrybių padažu  

ir troškintomis daržovėmis                                                 9,50€ 
(lašišos filė, jūros gėrybės, grietinėlės padažas, troškintos daržovės) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 

 



Vaikiškas meniu 
                                                                                                               maža porcija 

Virti varškėčiai                                                   2,50€ 
(varškėtukai, grietinės – sviesto padažas) 
 

Gruzdintos bulvytės su daržovėmis                          2,00€ 
(gruzdintos bulvytės, šviežios daržovės, pomidorų padažas) 
 

Mini mėsainis su vištienos filė daržovėmis ir  

bulvytėmis                                                        4,00€ 
(bandelė, vištienos filė, gruzdintos bulvytės, šviežios daržovės, česnakinis padažas) 

 

„Chicken Nuggets“ su gruzdintomis bulvytėmis ir  

daržovėmis                                                       4,00€ 
(vištienos gabalėliai, gruzdintos bulvytės, šviežios daržovės, česnakinis padažas) 
 

Lietiniai blyneliai su bananais/varške                       2,50€     1,80€ 
(miltiniai blynai, bananai, grietinė, šokoladas, varškė) 
 

Pieniškas ledų kokteilis                                         2,50€ 

(šokoladinis, vanilinis, karamelinis, braškinis, bananinis)  

(pienas, ledai, šokoladas/vanilė/braškės/karamelės/bananai) 
 

Kakava su zefyriukais                                           2,00€ 
 

Naminis limonadas (250 ml)                                  2,00€ 
(gervuogių, agurkų – žaliųjų obuoliukų) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 

 
 

 

 



Desertai    
                                                                                                          maža porcija  

Ledai su padažu                                              2,60€        2,00€ 
(vaniliniai, kramtomos gumos skonio, mėtų su šokolado gabaliukais,  

karamelės skonio su karamelės gabaliukais) 

 

Keptas sūrio desertas su uogų padažu                   3,50€ 
(Gruzdintas sūris brie, šviežių uogų padažas, vaniliniai ledai) 

 

Obuolių pyragas „Tarte Tatin“                           3,50€ 
(šiltas obuolių pyragas, šokolado padažas, vaniliniai ledai) 

 

„Bubble“ vafliai (pasirinktinai)                                                             5,50€ 
(oreo, su vaisiais ir uogom, su šokoladiniais saldainiais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 



Kava /Coffee 

Juoda                                                                           1,30€ 

Espresso                                                                        1,30€ 

Juoda kava su pienu                                                         1,50€ 

Latte                                                                            2,10€ 

Cappuccino                             2,10€ 

Latte su sirupu                                                               2,20€ 

Arbata/Tea 

 

Arbata pakelyje                                                              1,00€ 
(juodoji, vaisinė, žalioji, vaisinė) 

 

Plikoma arbata                                                               1,50€ 
(juodoji, vaisinė, žalioji,) 

 

Šaltalankių /aviečių/                                                        2,20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 

 

 

 

 
 

 

 



 

Vanduo /Water 

Neptūnas (negazuotas/gazuotas                               700ml                   2,00€ 

Neptūnas (negazuotas/gazuotas)                      300ml                   1,00€ 

Gėrimai/Drinks 

Coca Cola, Sprite, Fanta                       250 ml                   1,30€ 

Red Bull                                           250 ml                   2,00€ 

Gira                                                330 ml                   1,50€ 

Sula                                                330 ml                   1,80€ 

Sula                                                250 ml                   1,70€ 

Stalo vanduo su vaisiais                         1L                        0,60€ 

Sultys/ Juise 

Šviežiai spaustos daržovių, vaisių sultys     250 ml                   3,00€ 

Įvairios sultys ,,Cappy” (klausti pas padavėją)    250 ml                   1,50€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 

 

 



 

 

Vermutai/Vermouth 

                              % alc             100 ml                1000 ml 

Martini Bianco                 15               3,00€        -------    

Martini Extra Dry   15          3,00€                 ------- 

Sidras / Cider 

Kriaušių „Somersby“                             330ml                   3,50€  

Alus /Beer 

Raudonų Plytų “Keturi Vėjai”                330ml                    3,00€ 

Raudonų Plytų “Nuogas Ruonis”             330ml                    3,00€ 

Raudonų Plytų “Bocmano Ūsai”             330ml                    3,00€ 

Raudonų Plytų “Bėganti Kopa”              330ml                    3,00€ 

“Carlsberg” šviesus                              500 ml                   3,60€ 

“Carlsberg” šviesus                              300 ml                   3,00€ 

Švyturio “Baltas” kvietinis                    500 ml                   3,60€ 

Švyturio “Baltas” kvietinis (nealkoholinis)       500 ml                   3,00€  

“Kronenburg”  blanc(nealkoholinis)               330 ml                   2,50€ 

“Grimbergen” tamsus                          500 ml                   4,50€ 

“Grimbergen” tamsus                          250 ml                   3,00€ 

“Kronenburg”  blanc                           500 ml                   4,50€ 

“Kronenburg”  blanc                           250 ml                   3,00€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 



Vynas/Wine 

% alc    100ml  Butelis750 ml 

Vokietija/Germany 

HXM Inspiration Riesling (baltas/p.saldus)        8,5         2,50€         15,00€ 

Ispanija/Spain 

MURVIEDRO VERDEJO (baltas/sausas)                11,5   2,50€        15,00€ 

MURVIEDRO TEMPRANILLO (raudonas/sausas)  12,5   2,50€        15,00€ 

Torres San Valentin (raudonas/sausas)          14        2,80€        18,00€ 

Torres San Valentin (baltas/p.sausas)           10,5      2,80€        18,00€ 

Torres Natureo (muscat, nealkoholinis)           0,00      ------       16,00€ 

Gruzija/Georgia 

Marani Alazani (raudonas/p.saldus)               12        2,80€        18,00€ 

Marani Alazani (baltas/p.saldus)                  12        2,80€        18,00€ 

Prancūzija/ France 

Le Grand Noir  Sauvignon Blanc (baltas/sausas) 13,5  3,00€        20,00€ 

Le Grand Noir Pinot Noir (raudonas/sausas)      13,5   3,00€       20,00€ 

Putojantis vynas/Sparkling wine 

Alita Classic (p.sausas)                                            11     2,50€        15,00€ 

Alita Selection (p.sausas, nealkoholinis)                    0,00   ------       13,00€ 

Martini Asti (saldus)                                7,5    ------       18,00€ 

Martini Prossecco (sausas)                         11,5   ------       21,00€ 

Karštas vynas/Hot wine 

                                                                                                                   (200) ml 

Gluhwein                                            8,5    2,20€          3,50€ 

 

 

 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris suteiks daugiau 

informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą sukeliančias medžiagas. 



Konjakas/ Cognac 

                               % alc                  40 ml                   Butelis700 ml 

Courvoisier V.S              40              4,20€                      52,00€ 

Degtinė/Vodka 

Finlandia                     40              2,20€                      29,00€ 

Zelionaja Marka            40              2,00€                      24,00€  

Žolynų                        40              2,00€               (0,5L) 19,00€ 

Brendis/Brandy 

Torres 5                       38             2,40€                     32,00€ 

Grand Cavalier               38             2,20€                     28,00€ 

Burbonas/Bourbon Whiskey 

Jim Beam                      40             2,60€                     34,00€ 

Maker's Mark                  45             3,60€                          50,00€ 

Viskis/Whisky 

                                 % alc              40 ml                  Butelis 1000 ml 

Jack Daniel's                  40             3,50€                      60,00€ 

Tullamore Dew               40             3,00€                          48,00€ 

Romas/Rum 

Bacardi Gold                37,5            3,00€                    ------- 

Bacardi Superior           37,5            3,00€                    ------- 

Tekila/Tequila 
                               % alc                40 ml                     Butelis700 ml 

Tres Sambreros Gold       38              2,80€                     36,00€ 

Tres Sambreros Silver      38              2,80€                     36,00€ 
 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris suteiks daugiau informacijos 

apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą sukeliančias medžiagas. 



Alkoholiniai kokteiliai 

 

Pina Colada                                                                   5,00€ 
Romas, kokosų sirupas (arba malibu), grietinėlė, ananasų sultys 
 

Margarita                                                                      5,00€ 
Telkila, apelsinų likeris, citrinų sultys, cukraus sirupas 
 

Aperol spritz                                                                  5,00€ 
Aperolis, putojantis vynas, gazuotas vanduo, apelsinas 

 

Amaretto sour                                                                5,00€ 
Amaretas, citrinų sultys, cukraus sirupas 

 

French Martini                                                               5,00€ 
Degtinė, chambord likeris, ananasų sultys 

 

Mud Slide                                                                      5,00€ 
Degtinė, kavos likeris, Airiškas kremas, grietinėlė 

 

Martini FIERO & TONIC                                                    5,00€ 
Martini fiero, tonic, apelsinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu esate alergiškas (-a) maisto produktams, informuokite Jus aptarnaujantį padavėją, kuris 

suteiks daugiau informacijos apie gėrimų ir patiekalų sudėtyje esančius alergenus ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas. 


