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ŠILTOS BAKLAŽANŲ IR SALDŽIŲJŲ 
PAPRIKŲ SALOTOS SU MOCARELA
AUBERGINE, SWEET BELL PEPPER
AND MOZZARELLA SALAD

6,50 €
Patiekiama su keptos duonos riekele.
Served with fried bread slices.

Šios salotos nukels jus į 
Italiją. Tarsi valgytumėte 
itališką tapenadą.

This salad will take you back 
to Italy. It‘s like eating an 
Italian tapenade.

#01
KREVEČIŲ IR ILGŲJŲ MAKARONŲ 
TROŠKINYS KARŠTOJE KEPTUVĖLĖJE
SHRIMPS AND TAGLIATELLE IN A HOT PAN

10,00 €
Krevečių ir ilgųjų makaronų su 
cukinijomis, vyšniniais pomidorais, 
špinatais, grietinėle troškinys.
Tagliatelle, shrimps, sweet cream, 
cherry tomatoes, zucchini, and 
baby spinach stew.

Išskirtinis patiekimas ir gardžios 
krevetės – patiekalą paverčia tikru 
šedevru. 

Exceptional serving and tasty 
prawns / shrimps   make the dish a 

real masterpiece

#02



BULVINIAI BLYNAI, ĮDARYTI 
KIETUOJU SŪRIU
POTATO PANCAKES STUFFED 
WITH HARD CHEESE

4,50 €
Patiekiami su grietine.
Served with sour cream.

Bulviniai blynai – visada 
taiklus pasirinkimas.  
Tokie traškūs ir pilni 
sūrio.

Potato pancakes are 
always a good choice. 
So crispy and cheesy.

#03

LIETINIS BLYNAS SU 
PIEVAGRYBIAIS IR ŠPINATAIS
CREPE WITH CHAMPIGNONS 
AND SPINACH

3,80 €
Patiekiama su sūrio padažu, 
pesto padažu, žirnių daigais.
Served with cheese sauce, pesto sauce,
green pea sprouts.

Informacijos apie maisto patiekaluose esančias alergijas ar netoleravimą sukeliančias medžiagas ir produktus teiraukitės
 aptarnaujančio personalo / Please ask our waiting staff for information or allergens or intolerable ingredients contained in the dishes.

Lietiniai blynai – ne tik desertui. 

Crepes – not only for dessert.
#04



KARAMELIZUOTAS MOLIŪGAS
CARAMELISED PUMPKIN

4,50 €
Patiekiama su klevų sirupu, ledais, 
lazdynų riešutais, sezoninėmis uogomis.
Served with maple syrup, hazel nuts, 
and seasonal berries.

Kai moliūgas pavirsta tikru skonio nuotykiu. 

When a pumpkin turns into a real 
taste adventure.

#06
MIDIJOS SU PELĖSINIU SŪRIU IR VYŠNIOMIS
MUSSELS WITH BLUE CHEESE AND CHERRIES

10,50 €
Patiekiama pasirinktinai su keptomis bulvių 
skiltelėmis, gruzdintomis bulvytėmis, 
gruzdintais batatais arba bulviniais blyneliais.

Served upon choice – either with fried potato 
wedges, French Fries, deep-fried sweet potatoes 
or mini potato pancakes.

Vyšnios midijoms 
suteikia subtilų 
poskonį. 

Cherries give the mussels 
subtle flavour notes.
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