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PIRMADIENIS

Užkandėlė

Salotos su tunu

1.65 eur

Sriuba

Kopūstų sriuba

1.45 eur

Pirmas patiekalas

Naminis kotletukas baltame padaže su bulvių koše ir burokėlių
salotomis

4.80 eur

Antras patiekalas

Bulviniai blynai vištiena

4.40 eur

Trečias patiekalas

Varškės apkepas su persikais

3.99 eur

Kinų sriuba

Kiaulienos sriuba su sojos daigais ir makaronais

1.45 eur

Kinų karštas patiekalas

Vyšnių formos
gabaliukai,
ryžiai,krevetėmis
salotėlės
Gaivios
salotos vištienos
su keptomis
tigrinimėmis

4.40 eur
4.20
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ANTRADIENIS

Užkandėlė

Naminis kepenėlių paštetas su sviestuku ir marinuotais
agurkėliais

1.65 eur

Sriuba

Kreminė miško grybų sriuba

1.45 eur

Pirmas patiekalas

Kapotos vištienos kepsneliai su morkų salotomis ir bulvėmis

4.80 eur

Antras patiekalas

Parūkyta kiaulienos karkutė su troškintais kopūstais ir bulvėmis

4.40eur

Trečias patiekalas

Bulgur kruopų su daržovėmis blyneliai

3.99 eur

Kinų sriuba

Vištienos sriuba su kiniškais grybais Xiangu

1.45 eur

Kinų karštas patiekalas

Saldžiarūščiai traškūs kiaulienos gabaliukai, ryžiai, salotėlės

4.80 eur
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Sriuba

TREČIADIENIS
Naminės salotėlės su skrudinta šonine
Burokėlių sriuba

1.65 eur
1.45 eur

Pirmas patiekalas

Troškinta jautiena su šparaginėmis pupelėmis ir brokoliais,
marinuotų daržovių salotomis ir bulvėmis

Antras patiekalas

Lašišinės žuvies maltinukas su česnakiniu sviestu, žalialapėmis
salotomis ir ryžiais

4.40 eur

Trečias patiekalas

Lietiniai blyneliai su vaniline varške

3.99 eur

Kinų sriuba

Jautienos sriuba su pomidorais

1.45 eur

Kinų karštas patiekalas

GONGBAO
vištiena
su daržovėmis
ir riešutais, ryžiai, salotėlės
Bulviniai
blynai
su varškės
padažėliu

4.80 eur
3.75
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KETVIRTADIENIS

Užkandėlė

1.65 eur
1.45 eur

Pirmas patiekalas

Silkutė su troškintomis daržovėmis
Špinatų sriuba
Vištienos maltinukas riešutų apvalkale su pekino salotomis ir
bulvių koše

Antras patiekalas

Lazanija su mėsa

4.40eur

Trečias patiekalas

Žemaičių blynai su varškės įdaru

3.99 eur

Kinų sriuba

Aštroka vištienos sriuba su daržovėmis

1.45 eur

Kinų karštas patiekalas

Kepti
kiaulienos
gabaliukai
su čilikepta
ir porais,
ryžiai,
salotėlės
Salotos
su lavos akmenų
kaitroje
lašiša,
žolelių
padažėlis

4.80
4.20 eur
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Užkandėlė

PENKTADIENIS
Aštrokos meksikietiškos salotėlės

1.65 EUR

Sriuba

Ryžių pomidorinė sriuba su jautiena

1.45 EUR

Pirmas patiekalas

Gabale kepta kiaulienos nugarinė įdaryta kmynų mėsyte ir grybų
padažu, kopūstų- baltųjų ridikų salotos ir bulvės

4.80 EUR

Antras patiekalas

Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa ir spirgučių padažu

4.40 EUR

Trečias patiekalas

Mieliniai blyneliai su trintomis braškėmis ir grietine

3.99 EUR

Kinų sriuba

Saldžiarūgščiai aštri baltųjų grybų sriuba su vištiena

1.45 EUR

Kinų karštas patiekalas

Traški menkė, ryžiai, salotėlės

4.80 EUR

Užkandėlė

Sriuba

5.20 EUR

4.80 eur

TAIP PAT ŠIĄ SAVAITĘ KIEKVIENĄ DIENĄ
TURĖSIME:
Fokacia su fermerio padažėliu, vištiena arba Fetos sūriu ir
daržovėmis

5.99 EUR

Vištienos sūrio ritinėlis su grybų-persikų padažėliu, žolelių majonezas

4.50 EUR

Jautienos liežuvis su majonezo-krienų padaželiu, kiaušinis, daržovės
Lietuviška silkutė su karštomis bulvėmis, grietine, marinuotais
svogūnais, daržovėmis

4.50 EUR

Kas diena vis kitas Šefo pasiūlymas, skelbiamas Facebook puslapyje

7.30 EUR

4.50 EUR

