Alergenų paaiškinimas
GL

Glitimo turintys javai (t.y. kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta, kamutas arba jų
sukryžmintos atmainos) ir jų produktai.

V

Vėžiagyviai ir jų produktai

K

Kiaušiniai ir jų produktai

ŽU

Žuvys ir jų produktai

ŽE

Žemės riešutai ir jų produktai

SO

Sojų pupelės ir jų produktai

P

Pienas ir jų produktai (įskaitant laktozę)

R

Riešutai, t.y. migdolai, lazdyno riešutai, graikiniai riešutai, anakardžiai, pekalinės karijos,
brazilinės bertolijos, pistacijos, makadamijos riešutai, bei jų produktai.

SA

Salierai ir jų produktai

GR

Garstyčios ir jų produktai

SE

Sezamo sėklos ir jų produktai

M

Moliuskai ir jų produktai

Picos / Pizza
Su mėsa
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Maža
25 cm

Vidutinė Šeimyninė
30 cm 50 cm

Ievos
Virtas kiaulienos kumpis, konservuoti ananasai, pomidorų
padažas, sūris / Boiled ham, pineapples, tomato sauce, cheese

3,90 € 5,20 €

9,90 €

Kasdieninė
Rūkytas kiaulienos kumpis, pievagrybiai, pomidorų padažas,
sūris / Smoked ham, mushrooms, tomato sauce, cheese

3,90 € 5,20 €

9,90 €

Kario
Rūkytas kiaulienos kumpis, pievagrybiai, marinuoti agurkai,
kario padažas, pomidorų padažas, sūris / Smoked pork ham,
mushrooms, pickle, curry sauce, tomato sauce, cheese

4,90 € 6,20 €

11,90 €

Havajų
Konservuoti ananasai, kepta vištienos filė, pomidorų padažas,
sūris / Canned pineapple, chicken fillet, tomato sauce, cheese

4,90 € 6,20 €

11,90 €

Meksikietiška
Kiaulienos ir jautienos faršas, konservuotos paprikos, svogūnai,
žali aitrieji pipirai, pomidorų padažas, sūris / Minced meat,
canned paprika, onions, green pepperoni, tomato sauce, cheese

4,90 € 6,20 € 11,90 €

Ispaniška
„Chorizo“ dešra, čederio sūris, Chalapos aitriosios paprikos,
žali aitrieji pipirai, pomidorų padažas, sūris / Chorizo sausage,
cheddar cheese, jalapeno peppers, green chili pepper, tomato
sauce, cheese

5,20 €

7,20 €

13,90 €
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Sicilietiška
Vištienos filė, pievagrybiai, žali aitrieji pipirai, pomidorų padažas,
sūris / Chicken fillet, mushrooms, green chili pepper, tomato
sauce, cheese

5,50 € 6,80 €

13,90 €

P

GR

Sočioji
Saliamis, kiaulienos ir jautienos faršas, virtas kiaulienos kumpis,
konservuotos paprikos, pomidorų padažas, sūris / Salami, minced
meat, boiled ham, canned paprika, tomato sauce, cheese

5,50 € 6,80 €

13,90 €

Kaimiška
Rūkytas kiaulienos kumpis, rūkyta šoninė, paprikos, svogūnai,
pomidorų padažas, sūris / Smoked ham, smoked bacon,
paprika, onions, tomato sauce, cheese

5,50 € 6,80 €

13,90 €
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Picos / Pizza
Su mėsa
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Maža
25 cm

Vidutinė Šeimyninė
30 cm 50 cm

5,50 € 6,80 €

13,90 €

5,50 € 6,90 €
Skanioji
Kiaulienos ir jautienos faršas, rūkyta šoninė, pievagrybiai, konservuoti
agurkai, svogūnai, pomidorų padažas, sūris / Minced meat, smoked
bacon, mushrooms, pickles, onions, tomato sauce, cheese

13,90 €

Studentų
Rūkytas kiaulienos kumpis, pieniškos dešrelės, mocarela,
pomidorų padažas, sūris / Smoked pork ham, Vienna sausage,
Mozzarella, tomato sauce, cheese

5,80 €
Meksikietiška aštri
Kiaulienos ir jautienos faršas, svogūnai, Chalapos aitriosios
paprikos, „Taco“ padažas, pomidorų padažas, sūris / Minced meat,
onions, jalapeno peppers, Taco sauce, tomato sauce, cheese

7,80 € 13,90 €

Saliamio
Saliamis, mocarela, svogūnai, Chalapos aitriosios paprikos,
gražgarstės, uoginės paprikos, pomidorų padažas, sūris /
Salami, Mozzarella, onions, jalapeno peppers, rocket, cayenne
pepper, tomato sauce, cheese

5,90 € 6,90 € 12,90 €

Žemaičių
Kiaulienos ir jautienos faršas, kepta kiaulienos filė, konservuoti
agurkai, kaparėliai, konservuoti svogūnėliai, bazilikai, česnakinis
padažas, majonezo-krienų padažas, sūris / Minced pork-beef,
fried pork fillet, pickles, capers, canned onions, basil, garlic
sauce, mayonnaise-horseradish sauce, cheese

5,90 €

Perlenkta
Kepta kiaulienos filė, marinuoti agurkai, konservuotos paprikos,
Chalapos aitriosios paprikos, „Chipotle“ padažas, svogūnai,
šviežios daržovės, pikantiškas padažas, sūris / Pork fillet, pickles,
canned paprika, jalapeno peppers, chipotle sauce, onion, fresh
vegetables, savory sauce, cheese

6,30 € 7,60 €

7,90 € 13,90 €

Mėgėjų N
6,30 € 8,30 €
Šalto rūkymo šoninė, saliamis, šviežūs špinatai, vyšniniai
pomidorai, grietinės ir česnakų padažas, pomidorų padažas,
sūris/ Cold smoked bacon, salami, fresh spinach, cherry tomatos,
sour cream and garlic sauce, tomato sauce, cheese

14,90 €

Itališka
6,50 € 8,90 €
Virtas kiaulienos kumpis, jautienos filė, svogūnai, „Berno“ padažas,
pomidorų padažas, sūris / Boiled ham, beef fillet, onions,
Béarnaise sauce, tomato sauce, cheese

15,50 €

Picos / Pizza
Su mėsa
P

SA GR

GL

P

SA

GR

GL

P

GL

P

GL

P

GL

P

SA

GL

P

GR

SO

Maža
25 cm

Vidutinė Šeimyninė
30 cm 50 cm

Amerikietiška
6,90 € 9,90 € 16,90 €
Kepta vištienos filė, konservuoti ananasai, naminis barbekiu padažas,
svogūnai, česnakinis padažas, sūris / Chicken fillet, canned pineapple,
homemade barbecue sauce, garlic sauce, cheese
Gurmanų
Kepta vištienos filė, gruzdinti pievagrybiai, šviežūs porai, agurkai,
paprikos, lydyto sūrio-grietinėlės padažas, pomidorų padažas,
sūris / Chicken fillet, fried mushrooms, fresh leeks, cucumbers,
melted cheese-cream sauce, tomato sauce, cheese.

6,90 € 9,90 €

16,90 €

Pica su plėšyta kiauliena ir karamelizuotais svogūnais
Česnakinis padažas, sūris, plėšyta kiauliena, karamelizuoti
svogūnai, čili pipiras, kepti (gruzdinti) pievagrybiai, sūris „Feta“,
gražgarstės / Garlic sauce, cheese, pulled pork, caramelized
onions, chili pepper, fried mushrooms, Feta cheese, rocket

7,40 €

9,90 € 19,90 €

Ypatingoji N
Kepta kiauliena, skrudinta rūkyta šoninė, barbekiu padažas,
konservuoti ananasai, Chalapos aitriosios paprikos, mocarela,
pomidorų padažas, sūris / Roasted pork, roasted smoked
bacon, barbecue sauce, canned pineapples, jalapeno peppers,
Mozzarella, tomato sauce, cheese

7,20 €

8,50 €

14,90 €

Serano
7,40 €
Serano kumpis, mocarela, šviežūs špinatai, vyšniniai pomidorai,
juodosios alyvuogės, aliejinis baziliko padažas, pomidorų padažas,
sūris / Serano, Mozzarella, fresh spinach, cherry tomatos, black
olives, oil-based basil sauce, tomato sauce, cheese

9,90 €

19,90 €

Aštrioji		
Virtas kiaulienos kumpis, „Nduja“ dešra, datulinės paprikos
milteliai, vytinta jautiena, žaliosios alyvuogės, pomidorų padažas,
sūris / Boiled ham, ‘Nduja, habanero pepper powder, dried beef,
green olives, tomato sauce, cheese

7,40 €

9,90 €

19,90 €

Desperado
Kiaulienos ir jautienos faršas, vytinta jautiena, porai, „Chipotle“
padažas, pomidorų padažas, sūris / Minced meat, dried beef,
leeks, Chipotle sauce, tomato sauce, cheese

7,40 € 9,90 €

19,90 €

Picos / Pizza
Su žuvim
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Maža
25 cm

Vidutinė Šeimyninė
30 cm 50 cm

Keturių skonių
6,90 € 9,90 €
Krevetės, pievagrybiai, virtas kiaulienos kumpis, konservuota paprika,
mocarela, pomidorų padažas, sūris / Shrimps, mushrooms, boiled
ham, canned paprika, Mozzarella, tomato sauce, cheese

16,90 €

Okeano
8,90 € 11,50 € 19,90 €
Krevetės, lašišos filė, kaparėliai, citrina, pesto padažas, pomidorų
padažas, sūris / Shrimps, salmon filet, lemon, capers, pesto sauce,
tomato sauce, cheese
Barselona
Lašišos filė, krevetės, gražgarstės, citrinos, vyšniniai pomidorai,
pomidorų padažas, sūris / Salmon fillet, shrimps, rocket, lemon,
cherry tomatos, tomato sauce, cheese

8,90 € 11,50 € 19,90 €

Vegetariškos
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Paprastoji
Sūris, pomidorų padažas / Cheese, tomato sauce

3,60 € 4,60 € 8,60 €

5,90 € 9,00 € 17,00 €
Graikiška
Cukinija, sūris „Feta“, saulėje džiovinti pomidorai, graikiniai riešutai,
pesto padažas, gražgarstės, pomidorų padažas, sūris / Zucchini,
Feta cheese, sun-dried tomatos, walnuts, pesto sauce, rocket,
tomato sauce, cheese
R

Vegetarų
Saulėje džiovinti pomidorai, paprikos, juodosios alyvuogės, pesto
padažas, aitrieji pipirai, bazilikai, pomidorų padažas, sūris /
Sun-dried tomatos, paprika, black olives, pesto sauce, chili peppers, basil, tomato sauce, cheese

6,90 € 9,90 €

16,90 €

Kitos picos
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4,50 €

Alaus pica
Rūkytas kumpis, Chalapos aitriosios paprikos, kmynai, česnakinis
padažas, sūris / Smoked ham, jalapeno peppers, cumin,
garlic sauce, cheese
ŽU

Picos vyniotinis
6,50 €
Grybai, pikantiškas padažas, svogūnai, saulėje džiovinti pomidorai,
tunas, saliamis, sūris, šviežios daržovės, pesto padažas /
Mushrooms, savory sauce, onions, sun-dried tomatos,
tuna, salami, cheese, fresh vegetables, pesto sauce
Žalioji pica
Kepta vištienos filė, jogurtinis padažas, šviežias agurkas,
pomidoras, porai, gražgarstės, įvairios salotos, sūris, česnakinis
padažas / Chicken fillet, yogurt sauce, fresh cucumber, tomato,
leek, rocket, various salads, cheese, garlic sauce

7,50 €

9,90 € 19,90 €

* Taip pat gaminame picą be gliuteno. Galima rinktis storapadė / plonapadė (klausti padavėjo)
We also make gluten free pizza. You can choose between thick or thin crust (ask the waiter)

Salotos / Salad
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„Sveika, Ieva“
Įvairios salotos su pomidorais, sūriu „Feta“, saulėgrąžomis, moliūgų sėklomis, linų
sėmenimis bei garstyčių-medaus padažu / Various salads with fresh tomatos,
Feta cheese, sunflower seeds, pumpkin seeds, linseed and mustard-honey dressing

5,90 €

Su tunais / With Tuna
Įvairios salotos, tunai, pomidorai, konservuotos pupelės, kaparėliai, mėlynieji
svogūnai, alyvuogių aliejus, balzamiko actas / Various salads, tuna, tomatos,
canned beans, capers, red onions, olive oil, balsamic vinegar

6,90 €

Vištienos salotos su saulėgrąžomis / Sunflower Chicken Salad
Kepta vištienos filė su sezoninėmis salotomis, saulėgrąžomis, vyšniniais pomidorais,
avokadais bei garstyčių ir medaus užpilu / Fried chicken fillet with seasonal lettuce,
sunflower seeds, cherry tomatos, avocados and mustard-honey dressing

8,90 €

Cezario / Caesar
Įvairios salotos, kepta vištienos filė, jogurto-majonezo padažas su česnaku,
skrudinta duona, pomidorai, parmezano sūris / Various salads, chicken,
mayonnaise-yogurt sauce with garlic, tomatos, toasted bread, Parmesan cheese

8,40 €

Jautienos / Beef
Įvairios salotos su vyšniniais pomidorais, parmezano sūriu, kepta jautiena bei aliejiniu
užpilu / Various salads with cherry tomatos, Parmesan cheese, fried beef, oil dressing

8,50 €

Sriubos / Soups
Dienos sriuba / Soup of the Day
2,20 €

GL

K

Sultinys su kibinu (klausti padavėjo) / Broth (ask the waiter)

GL

P

Tiršta baravykų sriuba / Creamy Mushroom Soup		

2,90 €

SA GR GL

Mėsos ir aitriųjų paprikų sriuba / Chili Soup

4,80 €

P

Šaltibarščiai (sezono metu)

2,50 €

4,50 €

Užkandžiai / Snacks

GL

3,70 €
3,70 €
3,70 €

Marinuotos alyvuogės (žaliosios ir juodosios) /
Marinated Olives (green and black)

3,80 €

Su čiabata duona / With Ciabatta

4,30 €

Kepta duona su česnaku ir sūrio padažu /
Fried Bread with Garlic and Cheese Sauce

4,80 €

P
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Kepta duona, užlydyta sūriu / Fried Bread with Cheese

4,80 €

P
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Sūrio spurgos su pikantišku padažu /
Cheese Doughnuts with Savory sauce

4,80 €

Baklažanų traškučiai su jogurtiniu padažu /
Crispy Eggplant with Yogurt Sauce

4,80 €

Vištienos piršteliai su pikantišku padažu /
Chicken Sticks with Savory Sauce

5,50 €

Gruzdinti žiediniai kopūstai su grybų padažu, šviežiomis daržovėmis ir sūriu /
Roasted Cauliflowers with Mushroom Sauce, Fresh Vegetables and Cheese

6,90 €

Rinkinys prie alaus / Beer Snack
Svogūnų žiedai, „Džiugo“ sūris, mėsos lazdelės, picų paplotėliai su kumpiu ir sūriu,
kepta duona, majonezo ir „Chipotle“ padažas / Onion rings, Džiugas cheese, meat
sticks, pizza scones with ham and cheese, fried bread, mayonnaise-Chipotle sauce

8,90 €
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3,00 €
3,60 €
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Gruzdintos bulvytės su pomidorų padažu / French Fries with Ketchup
Gruzdintos bulvytės su daržovėm / French Fries with Vegetables

P

K

GL

2,50 €

Picos paplotėliai / Pizza Scones
Su pelėsiniu sūriu / With mildew cheese
Su kriaušėmis, graikiniais riešutais ir pelėsiniu sūriu /
With pears, walnuts and mildew cheese
Su kumpiu ir sūriu / With ham and cheese
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Virti žirniai su spirgučiais / Boiled Peas with Cracklings

GR

Rinkinys prie vyno / Wine Snack
8,90 €
Marinuotos alyvuogės, mėlynasis sūris su pelėsiu, „Džiugo“ sūris, picos paplotėliai
su pelėsiniu sūriu / Marinated olives, blue cheese, Džiugas cheese, pizza slices with
blue cheese

Miltiniai patiekalai / Flour Dishes
GL K ŽU P
P

K ŽU

Makaronai su lašiša / Salmon Pasta
Kvietiniai makaronai / Wheat pasta
Makaronai be gliuteno / Gluten free pasta

9,00 €
9,50 €

Lašišos filė, grietinėlė, baltas vynas, česnakas / Salmon fillet, cream, white wine, garlic
GL SA P
SA P

K

K

Makaronai su vištiena / Chicken Pasta
Kvietiniai makaronai / Wheat pasta
Makaronai be gliuteno / Gluten free pasta

N

7,90 €
8,30 €

Vištienos filė, saulėje džiovinti pomidorai, grietinėlė, „Džiugo“ sūris /
Chicken fillet, sun-dried tomatos, cream, Džiugas cheese
GL P
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Makaronai „Carbonara“ / Pasta Carbonara
Kvietiniai makaronai / Wheat pasta
Makaronai be gliuteno / Gluten free pasta gluten free

6,50 €
6,90 €

Šoninė, česnakas, grietinėlė, „Džiugo“ sūris / Bacon, garlic, cream, Džiugas cheese
GL P
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Makaronai su pomidorais ir mocarela / Mozzarella and Tomato Pasta
Kvietiniai makaronai / Wheat pasta
Makaronai be gliuteno / Gluten free pasta

7,50 €
7,90 €

Šviežūs pomidorai, mocarela sūris, raudonasis pesto padažas /
Fresh tomatos, Mozzarella, red pesto sauce
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Šveicariški bulviniai blynai su grietine/ Swiss Potato Pancake
with Sour Cream
Bulviniai blynai užkepti pievagrybiais ir sūriu, grietinė /
Potato pancake baked with mushrooms and cheese, sour cream

5,90 €

Lietiniai su kumpiu ir sūriu / Ham and Cheese Pancake
Su grybų arba grietinėlės padažu / With mushroom or cream sauce

4,50 € / 2,20 €

Lietiniai su vištiena ir sūriu / Chicken and Cheese Pancake
Su grybų arba grietinėlės padažu / With mushroom or cream sauce

5,20 € / 2,70 €

Lietiniai su varške / Curd Pancake				
Su trintom uogom ir ledais / With berry puree and ice cream

4,50 € / 2,30 €

Pagrindiniai patiekalai / Main Dishes
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Vištienos pjausnys / Cereal Crusted Chicken Schnitzel
Kepta vištienos filė su dribsniais, gruzdintos bulvytės, morkų, kopūstų ir
burokėlių salotos, jogurtinis padažas / Cereal crusted chicken fillet, fries,
carrot, cabbage and beetroot salad , yogurt sauce

8,50 €

Vištienos kepsnys / Roast Chicken
Ant grotelių kepta vištienos filė, bulvių kroketai, šviežios daržovės,
mango-jalapeno padažas / Grilled chicken fillet, potato croquettes,
fresh vegetables, mango-jalapeno sauce

8,90 €

Vištienos filė įdaryta fetos sūriu ir saulėje džiovintais pomidorais /
Chicken Fillet Stuffed with Feta Cheese and Sun-dried Tomatos
Ant grotelių kepta įdaryta vištienos filė, gruzdintos bulvių skiltelės, šviežios
daržovės ir saldžiarūgštis padažas / Grilled stuffed chicken fillet, crispy
potato wedges, fresh vegetables and sweet and sour sauce

10,90 €

Azijietiška kiauliena / Asian Pork
Kepti kiaulienos išpjovos gabaliukai su saldžiai aitriu padažu, patiekiama su svogūnais
ir ryžiais / Pork pieces with sweet and spicy sauce, served with onions and rice

8,90 €

Kiaulienos sprandinės kepsnys / Roast Pork Neck
Ant grotelių kepta kiaulienos sprandinė su barbekiu padažu, gruzdintomis bulvių
skiltelėmis, šviežiomis daržovėmis bei marinuotais svogūnais / Roasted pork neck
meat with BBQ sauce, crispy potato wedges, fresh vegetables and pickled onions

9,90 €

Kiaulienos išpjova su seranu / Pork Cut with Serrano Ham
Ant grotelių kepta kiaulienos išpjova, mocarela, serano kumpis, balzamiko
kremas, gruzdintos bulvių skiltelės, daržovės / Grilled pork cut, Mozzarella,
Serrano ham, balsamic cream, crispy potato wedges, vegetables

11,90 €

Jautienos nugarinės kepsnys / Beef Tenderloin Steak
Ant grotelių kepta jautienos nugarinė su „Chipotle” padažu, bulvių skiltelėmis ir ant
griliaus keptomis daržovėmis (cukinija, paprika, mėlynas svogūnas, pomidorai) /
Beef tenderloin steak with Chipotle sauce, potato wedges and glilled vegetables
(zucchini, bell pepper, red onion, tomatos)

14,90 €

Kepta menkė su riešutų plutele / Fried Cod with Nuts Crust
Patiekiama su jogurto bei majonezo padažu ir šviežiomis daržovėmis /
Served with yogurt-mayonnaise sauce and fresh vegetables

9,80 €

Menkės filė kepsnys grietinėlės-sojos padaže / Cod Fillet Steak in
Creamy Soy Sauce
Patiekiamas su gruzdintomis bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis /
Served with crispy potato wedges and fresh vegetables

10,80 €

Kepta lašišos filė / Fried Salmon Fillet
Patiekiama su gruzdintomis bulvių skiltelėmis, pomidorais ir grąžgarste /
Served with crispy potato wedges, tomatos and rocket

14,90 €

Mūsų mažiesiems / Children Menu
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Pica „Katino svajonė“ (25cm) / Pizza Cat‘s Dream (25cm)
Pieniškos dešrelės, mocarela, agurkai, pomidorai, vynuogės, pomidorų padažas,
sūris / Sausages, Mozzarella, tomato, grapes, tomato sauce, cheese

5,50 €

Vištienos kepsniukas / Grilled Chicken
Vištienos filė kepta ant griliaus, bulvių kroketai, šviežūs pomidorai ir agurkai /
Grilled chicken filet, potato croquettes, fresh tomatos and cucumber

5,90 €

Makaronai su lydytu sūriu / Cream Cheese Pasta

3,50 €

Makaronai be gliuteno / Gluten free pasta

3,90 €

„Šypsenėlė“
Pieniška dešrelė su gruzdintomis bulvytėmis bei šviežiomis daržovėmis /
Sausage with french fries and fresh vegetables

4,90 €

Gruzdinti varškėtukai su grietine ir trintomis uogomis / Fried Curd
Pancakes with Sour Cream and Mashed Berries

4,90 €

Lietiniai su ledais / Pancakes with Ice-cream
Ir pasirinktinai su karamele / šokoladu / arba trintomis uogomis
With either: caramel / chocolate / wild berry puree

3,50 €

Pusryčių meniu / Breakfast Menu (iki 11h)
P

K

K
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K
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Omletas su špinatais ir sūriu / Spinach and Cheese Omelette

4,80 €

Omletas su kumpiu ir sūriu / Ham and Cheese Omelette

4,80 €

Kiaušinienė su šonine / Bacon Omelette

4,80 €

Penkių grūdų košė / Five Grain Porridge
Su uogiene arba sviestu / With jam or butter

2,50 €

Ledai / Ice Cream
Vaniliniai ledai / Vanilla Ice Cream :

2,00 € / 1,40 €

Užpilas / Dressing
Paisirinktinai: Karamelės, šokolado, trintų uogų /
Of your choice: Caramel, chocolate, berry puree

0,70 €

Smulkinti, kepinti žemės riešutai / Crushed, sauted peanuts
Zefyriukai / Marshmallows

0,50 €
0,50 €

Kava / Coffee
Espresas / Espresso

1,20 €

P

Espresas su pieno puta / Espresso with Milk Foam

1,40 €

P

Affogato kava (espresas su vanil. ledais) / Affogato Coffee

2,00 €

Juoda kava / Black Coffee

1,20 €

P

Kava su pienu / Coffee with Milk

1,80 €

P

Kapučino kava / Cappuccino

1,80 €

P

Latės kava / Latte

2,20 €

Karamelinė arba šokoladinė Latės kava / Caramel or Chocolate Latte

2,50 €

R

P

Šalta kava / Cold Coffee
P

Ledų kava / Ice Cream Coffee

3,50 €

P

Ledinė Latė (vanilinis sirupas) / Iced Latte (vanilla syrup)

2,50 €

Ledinė šokoladinė arba karamelinė-riešutinė Latė /
Iced Chocolate or Caramel-Hazelnut Latte

3,50 €

Kakava su grietinėle ir zefyriukais / Hot Chocolate with Marshmallows

2,90 €

P

P

R

* Kavas galime pagaminti be kofeino, taip pat su sojų pienu ar pasirinktu sirupu
We can make coffe without caffeine, with soy milk, or syrup of your choice

Arbata / Tea

R

Plikoma arbata (0,700 ml / Arbatinukas) / Tea (0,700 ml / Teapot)
Juodoji Earl Grey / Black Earl Grey English Breakfast
Vaisinė / Fruit
Baltoji / White
Žalioji / Green Japanese Sencha
Žalioji aromatizuota / Green flavoured

2,00 €

Natūrali aviečių arbata / Natural Raspberry Tea
Avietės, citrinos ir apelsinai užpilti karštu vandeniu, patiekiami su kepintais
riešutais ir medumi / Raspberry, lemon and orange covered with boiled water,
served with nuts and honey

3,00 €

Karštas apelsinų gėrimas / Hot orange drink
Apelsinų sultys, apelsinas, cinamono lazdelė, čili pipiras /
Orange juice, orange, cinnamon stick, chili pepper

2,50 €

Visus karštuosius gėrimus

galime paruošti išsinešti

Kokteiliai / Mocktails
P

P

P

R

Pieniškas kokteilis / Milkshake
Bananinis, braškinis, vanilinis, karamelinis, šokoladinis, mėtinis /
Banana, strawberry, vanilla, caramel, chocolate, mint

2,80 €

„Ledkalnio“
Ledai, sirupas „Curacao Blue“, sultys pasirinktinai: ananasų, apelsinų, persikų /
Ice-cream, Curacao syrup, juice of your choice: pineapple, orange, peach

2,80 €

„Flora“
Ledai, kokakola „Coca-Cola“, braškinis sirupas / Ice-cream, Coca-Cola, strawberry syrup

2,50 €

„Žydroji lagūna“
Gėrimas „Sprite“, citrinos, sirupas „Curacao Blue“, ledukai /
Sprite, lemon, Curacao syrup, ice

2,00 €

„Rožinė lagūna“
Gėrimas „Sprite“, citrinos, braškinis sirupas, ledukai / Sprite, lemon, strawberry syrup, ice

2,00 €

Kokosinis glotnutis
Ananasai, kokosas, obuolių sultys / Pineapples, coconut, apple juice

4,50 €

Džiunglių glotnutis
Acai uogos, braškės, mėlynės, mangai, obuolių sultys / Acai berry, strawberry,
blueberry, mangos, apple juice

4,50 €

Rožinis glotnutis
Mangai, avietės, obuoliai, mėlynės, obuolių sultys / Mango, raspberries, apple,
blueberry, apple juice

4,50 €

Gėrimai / Soft drinks
Sultys / Juice							
0,2 l
Apelsinų, multivitaminų, pomidorų, ananasų, vynuogių, persikų,
obuolių / Orange, multivitamin, tomato, pineapple, grape, peach, apple

1,50 €

Granini sultys / Granini juice 					
Persikų, multivitaminų, vynuogių, apelsinų, pomidorų, obuolių, greipfrutų /
Peach, multivitamin, grape, orange, tomato, apple, grapefruit

0,25 l

1,90 €

Šviežiai spaustos sultys / Freshly Squeezed Juices			
Apelsinų, greipfrutų / Orange, grapefruit				
Morkų, obuolių / Carrot, apple

0,4 l
0,4 l

4,50 €
3,50 €

Mineralinis vanduo (gazuotas, negazuotas) / Mineral Water (sparkling, still)

0,5 l

1,50 €

Mineralinis vanduo „Vytautas”

0,5 l

1,80 €

Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes (Tonic / Russchian)

0,25 l

1,50 €

Coca-Cola, Sprite, Fanta

0,5 l

2,00 €

Gira / Kvass
Gira pilstoma (klausti padavėjo) / Draft Kvass (ask the waiter)

0,33 l
0,3 l
0,5 l

1,50 €
1,50 €
2,00 €

Energetinis gėrimas „Red Bull“

0,25 l

2,50 €

Nealkoholinis „Ginger Beer“

0,2 l

1,50 €

Alus ir sidras / Beer and Cider

0,3 l

0,5 l

„Švyturio Ekstra“ / Lager Beer

2,50 €

2,90 €

„Švyturio Baltas“ / Hefeweizen Beer

2,60 €

3,00 €

„Švyturio Baltijos“ / Dunkel Beer

2,60 €

3,00 €

0,25 l
Grimbergen Dubbel

2,50 €

3,50 €

Kronenbourg 1664 Blanc

2,50 €

3,50 €

0,33 l
Nuogas ruonis (buteliukais)
„Švyturio“ Nealkoholinis / Non-Alcoholic
„Baltas“ / Wheat Beer
Pilsneris / Pilsner

2,50 €
2,20 €
2,20 €
0,33 l

Nealkoholinis Carlsberg, Kronenburg /
Non-Alcoholic Carlsberg, Kronenburg

2,00 €

Sidras „Somersby“ (klausti padavėjo) /
Cider Somersby (ask the waiter)

2,50 €

Nealkoholinis obuolių

2,20 €

Alaus Colada / Beer Colada
Ananasų sultys, baltas alus, kokosinis sirupas /
Pineapple juice, white beer, coconut syrup

0,33 l
0,33 l

4,00 €

Nealkoholiniai kokteiliai / Non-alcoholic Cocktails
„Brizas“
Gazuotas mineralinis vanduo, apelsinų sultys, sirupas /
Sparkling mineral water, orange juice, syrup

3,00 €

„Mojito“
Gazuotas mineralinis vanduo, mėta, gėrimas „Sprite“, sirupas /
Sparkling water, mint, Sprite, syrup

3,50 €

„Colada“
Ananasų sultys, nealkoholinis Kronenbourg Blanc alus, kokosinis sirupas /
Pineapple juice, non-alcoholic Kronenbourg Blanc beer, coconut syrup

4,50 €

„Mimoza“
Nealkoholinis putojantis vynas, šviežiai spaustos apelsinų sultys /
Non-alcoholic sparkling wine, fresh orange juice

7,00 €

„Aperol Spritz“
Nealkoholinis putojantis vynas, gazuotas mineralinis vanduo, aperol sirupas /
Non-alcoholic sparkling wine, sparkling mineral water, aperol syrup

7,50 €

Alkoholiniai kokteiliai
„Gin Tonic“
Džinas, tonikas, laimas / Gin, tonic, lime

7,00 €

„Mimoza“
Putojantis vynas, šviežiai spaustos apelsinų sultys / Sparkling wine, fresh orange juice

7,50 €

„Mojito“
Romas, „Angostura“, laimas, mėta, gazuotas vanduo /
Rum, Angostura, lime, mint, sparkling water

8,00 €

„Aperol Spritz“
Putojantis vynas, Aperol, gazuotas mineralinis vanduo /
Sparkling wine, Aperol, sparkling mineral water

8,50 €

„Cuba Libre“
Romas „Angostura“, gėrimas „Coca-cola“, laimas / Angostura rum, Coca-cola, lime

8,50 €

Kokteilis su degtine ir nealkoholiniu „Ginger Ale“
Degtinė, „Ginger Ale“, laimas, mėta / Vodka, Ginger Ale, lime, mint

8,50 €

Stiprūs alkoholiniai gėrimai / Strong Drinks

50 ml

Lietuviška degtinė / Lithuanian Vodka
Lithuanian vodka Auksinė
Stumbras Premium Organic

2,50 €
3,00 €

Tekila / Tequila
Sierra Antiguo Anejo (auksinė) (Meksika)
Sierra Antiguo Plata (sidabrinė) (Meksika)

4,50 €
4,50 €

Viskis / Whisky
Jameson (Airija)
Evan Williams Bourbon (JAV)
Laphroaig 10YO (Škotija)

3,00 €
3,40 €
5,90 €

Brendis / Brandy
Alita (Lietuva)
J. P. Chenet X.O (Prancūzija)
Torres 5* (Ispanija)

2,30 €
2,60 €
2,60 €

Konjakas / Cognac
Hennessy V.S (Prancūzija)

5,50 €

Romas / Rum
Angostura Gold 5 YO (Trinidadas ir Tobagas)
Angostura Premium White (Trinidadas ir Tobagas)
Bacardi Carta Negra
Bacardi Carta Blanca

3,90 €
3,90 €
4,90 €
4,90 €

Džinas / Gin
Finsbury London Dry Gin (Anglija)

2,90 €

Stiprūs alkoholiniai gėrimai / Strong Drinks
Trauktinės / Bitters
Žalios devynerios (Lietuva)

2,30 €

Likeriai / Liqueur
Žagarės (Lietuva)
Jagermeister (Vokietija)
Sambuca (Italija)

2,00 €
2,80 €
2,80 €

Vynai / Wines
Putojantis / Sparkling

200 ml 750 ml

Alita (Lietuva, p. sausas / saldus)
Pusiau sausas tinka kaip aperityvas, taip pat dera prie lengvų užkandžių.
Saldus dera prie desertų, saldžių vaisių, tačiau tinka ragauti ir vieną.

10,90 €
		

Freixenet Mia (Ispanija, saldus)
Skonis lengvas, saldus, vaisinis su puikiai subalansuotu rūgštumu.
Itin ryškios baltų gėlių, persikų bei prinokusių abrikosų natos.

4,90 € 11,90 €

Porta Leone Prosecco (Italija, sausas)				
Rafinuotas vaisinis ir akacijos gėlių bei obuolių poskonis.
Subalansuotas rūgštingumas. Puikiai tinka kaip aperityvas.

4,90 €

17,50 €

Botter Prosecco Spumante D.O.C. (Italija, sausas)
Skonis intensyvus, ilgai išliekantis malonus poskonis. Vartojamas kaip
aperityvas, bet dera ir su lengvais neintensyvaus skonio užkandžiais
Nealkoholinis putojantis vynas
Baltieji / White

13,90 €

4,90 € 11,90 €
150 ml

500 ml

Namų vynas (Italija, sausas)
2,00 € 6,00 €
Vynas turintis daug vaisių charakterio, nerūgštus. Galima derinti su lapinėmis
salotomis, jūros gėrybėmis, baltąja žuvimi, lengvo skonio vegetariškais
750 ml
patiekalais, pica ir lengvais makaronų patiekalais.
Calligari Gusto White (Italija, pusiau saldus)
Šviesios aukso spalvos vynas pasižymi salsvu lauko gėlių ir prinokusių
tropinių vaisių aromatu. Dera prie lašišos, jūros gėrybių ar picų.

2,20 €

14,00 €

Campo Viejo (Ispanija, pusiau saldus)
Malonus balansas tarp gaivių vaisių aromato, švelnaus saldumo ir
rūgštumo vilioja paragauti šio vyno. Puikiai tinka kaip aperityvas.

2,90 € 14,00 €

Ernst Ludwig Riesling (Vokietija, p. sausas)
Gaivaus skonio, vaisiškas, lengvai salstelėjęs vynas.
Dera su vištienos, žuvies patiekalais.

3,00 € 14,00 €

750 ml

Vynai / Wines
Baltieji / White

150 ml

750 ml

Malesan chardonnay PAY D`OC (Prancūzija, sausas)
Sodrios geltonų citrinų spalvos vyno kvapas primena žiedus bei vaisius.
Dera prie baltos mėsos patiekalų ar sūrio, tinka vartoti ir vieną.

3,30 € 14,50 €

Altano white Duoro D.O.C. (Portugalija)
Blyškios spalvos vynas kvepia agrastų, citrusinių vaisių žievelės prieskonių
kvapais. Vyno skonis turi adekvatų ir gerai subalansuotą rūgšties pojūtį.

3,50 € 15,50 €

Juan Gil Moscatel Jumilla D.O. (Ispanija, sausas)
Jaunas vynas su ilgai išliekančiu ryškiu vaisių charakterio skoniu. Galima derinti
su lapinėmis salotomis, jūros gėrybėmis, baltąja žuvimi, lengvo skonio
vegetariškais patiekalais, pica ir lengvais makaronų patiekalais.

3,70 €

24,50 €

Michel Leon Gewürztraminer Alsace A.C. (Prancūzija, sausas)
Itin dera prie aštresnių patiekalų, sūrių. Taip pat tinka gerti prieš valgį.
Raudonieji / Red
Namų vynas (Italija, sausas)
Intensyvaus aromato bei subalansuoto skonio. Galima derinti
su picomis, neryškaus skonio mėsos patiekalais, vištiena.

17,50 €

150 ml

500 ml

2,00 € 6,00 €
750 ml

2,00 € 9,90 €
„Voruta“ Juodųjų Serbentų (Lietuva, p. saldus)
Pusiau saldus juodųjų serbentų vynas gaminamas pagal klasikinę vynų gamybos
technologiją, pripažintas Lietuvos tautiniu paveldu. Išraiškingą vyno skonį pajusite
derindami jį su lengvais užkandžiais, troškintomis daržovėmis, žvėriena.
Vina Maipo Mi Pueblo Carmenere (Čilė, sausas)
Tamsių slyvų, vanilės kvapas. Dera su paukštiena, neryškios
mėsos patiekalais, mėsos padažu pagardintais makaronais.

2,90 €

Trapiche Vineyards Syrah (Argentina, sausas)
Vynas kvepia raudonais vaisiais ir uogomis, juntamos tabako užuominos.
Dera su ant žarijų ruoštais mėsos patiekalais, daržovėmis.

3,00 € 14,00 €

Altano red Duoro D.O.C. (Portugalija)
Rubino spalvos vynas kvepia raudonomis uogomis ir gėlėmis.
Vyno skonis yra švelnios tekstūros pojūčio, santūraus skonio.
Dera prie mėsos patiekalų, makaronų.

3,30 € 14,50 €

Malesan Cabernet Sauvignon (Prancūzija, sausas)
Skonis dera su makaronais, vištiena bei kalakutiena, ne itin ryškaus skonio
mėsos patiekalais, pica. Skonis tinka ir prie vidutinio kietumo ir brandos sūrių.

3,30 €

Juan Gil Monastrell 4 Meses Jumilla D.O. (Ispanija, sausas)
Intensyvaus aromato, skonis ryškus ir tvirtas, burnoje ilgai išlieka ne
taninų pojūtis, o uogų skonis. Tinka su mėsos patiekalais, picomis.

3,90 € 17,50 €

Karštas vynas, pagardintas apelsinu, citrina bei cinamono lazdele
(galime paruošti ir nealkoholinį)

3,20 €

12,90 €

14,50 €

