


UŽKANDŽIAI
Lašišos tartaras    9.00 € 

Sojos padažas

Jauna Matjes silkė    8.50 € 
Apkeptos bulvytės / Tartar padažas / marinuoti kelmučiai

Česnakiniame Ghee svieste keptos krevetės    10.00 € 

Keptas Camembert sūris    6.50 €
Vyšnių padažas/ pekano riešutai/ Grissini lazdelės/ uogosVyšnių padažas/ pekano riešutai/ Grissini lazdelės/ uogos

Antipasti rinkinys (dalintis 2 asm.)    11.00 €
Itališkų vytintų ir rūkytų mėsų asorti, įvairūs sūriai, alyvuogės, marinuotos  daržovės ir 

duonelė su 3 rūšių pagardais

SALOTOS
Salotos su keptu varškės sūriu    6.50 €

Figos/ avietės / smidrai

Cezario salotos su skrudinta rūkyta šonine    6.00 €
                Papildomai galite pasirinkti: Ant grotelių kepta vištiena    3.00 € 
A                                  Karališkos krevetės    4.00 €
                                  Kepta lašiša    4.00 €

SRIUBOS
Aštri tailandietiška sriuba su vištiena, krevetėmis ir kokosų pienu    6.00 €  

Trinta baravykų sriuba su trumais    5.50 €

Dienos sriuba  (klausti padavėjo)    3.00 € 

MAKARONAI/ BLYNELIAI
Tagliatelle makaronai su grybais ir Pecorino sūriu    6.50 €

Mūsų gaminti naminiai koldūnai su kiauliena ir spirgučiais    7.00 €

Bulviniai blynai su lašiša ir varškės kremu    6.00 €

Apie alergenus esančius mūsų patiekaluose teirautis padavėjo (-os).



MĖSA
Kepta anties krūtinėlė    15.00 €

Smidrai / bolivinė balanda/ raudonojo vyno padažas

Kepta vištienos krūtinėlė    9.00 €
Grill daržovės / bolivinė balanda/ mangų padažas

Glazūruoti BBQ šonkauliai    14.00 €
Gruzdintos bulvių lazdelės/ Coleslaw salotos

Brandintas Brandintas Black Angus jautienos antrekotas (Argentina)    25.00 €
Keptos bulvytės/ Grill daržovės

Jautienos žandeliai troškinti giroje    14.00 €
Bulvių-pastarnokų piurė/ marinuotos daržovės

Jautienos mėsainis    9.00 €
Traškus vytintas Parma kumpis/ karamelizuoti svogūnai/gruzdintos bulvytės su trumais

ŽUVIS
Kepta lašišos filė    14.50 €

Raudonųjų lęšių karis/ orkaitėjė kepti burokėliai

Šamo filė    11.00 €
Trumais paskaninta bulvių ir pastarnokų piurė/ saulėje džiovinti pomidorai 

su  alyvuogėmis ir kaparėliais

Kepta atlanto menkė    13.00 €
Grill daržovės / jaunos bulvytės / viduržemio jūros žolelių padažasGrill daržovės / jaunos bulvytės / viduržemio jūros žolelių padažas

Poke bowl su lašiša    12.00 €
Ryžiai/ lašiša/ avokadas/ agurkas/ morkos/ sojos pupelės/ ridikėliai/ marinuotas imbieras

DESERTAI
Mūsų gamintas obuolių pyragas    4.50 € 

Ledai/ uogos

Amerikietiškas sūrio pyragas    5.00 €
Sūdyta karamelė

Ledai/ šerbetas    5.00 €


