UŽKANDĖLĖS
STARTERS
Marinuotos lašišos užkandis
su krevetėmis, ikrais, baltos duonos skrebučiais, pagardintu sviestu (1, 2, 3, 4, 6)
Marinated salmon appetizer
Marinated salmon rolls, prawns, caviar, white bread toasts, herb butter

8,20 EUR
Marinuotos silkės užkandis „Kauno marios“ (4, 6)
Marinuota silkė, marinuoti svogūnai, grietinė, karštos virtos bulvės, agurkai ir pomidorai
Kauno Marios marinated herring appetizer
Marinated herring, pickled onion, sour cream, hot boiled potato, cucumber and tomato
4,90 EUR
Šviežios jautienos karpačas su
„Torres Silencio“ alyvuogių aliejumi, šviežiai kepta bandelė
Plonai pjaustyta jautiena su kaparėlių, alyvuogių tartaru (1, 3, 6)
Fresh beef Carpaccio with Torres Silencio olive oil and bread

9,20 EUR
Sūrių lėkštė prie vyno
Bri sūris, rokforo sūris, kietasis sūris „Džiugas“, alyvuogės, vynuogės, graikiniai riešutai (1, 3, 6, 8)
Cheese plate for wine
Brie cheese, Roquefort cheese, “Dziugas” cheese, olives, grapes, walnuts

7,90 EUR
Sūrio spurgos su kmynais ir česnakiniu padažu (1, 3, 7, 10)
Cheese doughnut with caraway and garlic sauce

5 vnt – 4,90 Eur

7 vnt – 5,50Eur

9 vnt -6,50Eur

Užkandžių lėkštė prie alaus
Kepti svogūnų žiedai, vytinta dešrytė, fermentinis sūris, kepta duona, alyvuogės,
parūkytos kiaulių ausytės

Snack plate for beer(1, 3, 6)
Fried onions rings, smoked pork ears, fermented cheese, fried bread, olives, smoked pig’s ears

7,20 EUR
Keptos duonos lazdelės su sūriu (1, 3, 6) / Fried bread sticks with cheese
3,90 EUR

SALOTOS
SALADS
Salotos su avokadais, lašiša ir krevetėmis
Avokadai, melionai, salotų lapai, marinuota lašiša, salotinės krevetės,
pikantiškas kaparėlių užpilas (2, 4, 10)

Avocado, salmon and prawn salad
Melon, lettuce leaves, pickled salmon, boiled prawns, savoury caper toppin

8,90 EUR

Cezario salotos / Classic Caesar salad (1, 3, 4, 6, 10)
su salotinėmis krevetėmis (2)/ with prawns 8,90 EUR
su vištiena / with chicken 7,90 EUR
su kepta lašiša (4)/ with grilled salmon 9,90 EUR

Šviežių daržovių salotos su fetos tipo sūriu
Agurkai, pomidorai, salotų lapai, mėlynieji svogūnai, fetos tipo sūris,
alyvuogės, česnakinis užpilas (6)
Fresh vegetable salad fith Feta type cheese
Cucumber, tomato, lettuce, red onion, Feta type cheese, olives

6,20 EUR

Salotos su šviežiai kepta anties krūtinėle (8, 11)
Salotų ąsorti, kepinti melionai, ananasai, sėklų mišinys, apelsinų ir balzaminio acto padažėlis
Salad with freshly roasted duck breast
Melon, pineapple, seed mix, orange and balsamic vinegar topping

8,20 EUR

SRIUBOS
SOUPS
Dienos sriuba (klausti pas padavėją) / Soup of the day
2,10 EUR
Aitri maltos jautienos ir pomidorų, pupelių sriuba su kietuoju sūriu (6,9)
Spicy thick minced beef soup with Parmesan cheese

4,30 EUR
Kreminė sezoninių daržovių sriuba (7) / Vegetable cream soup
3,20 EUR
Šaltibarščiai su virtomis bulvėmis (3, 6) / Cold beetroot soup with boiled potatoes
3,50 EUR
Vištienos sultinys su skrebučiais. Skrebučiai su sūriu, aitriu arba česnakiniu sūriu
Chicken broth with toasts Toasts with cheese, spicy or garlic cheese

3,20 EUR
Bandelės su sviestu (2 vnt.) Kepamos užsakius (1, 3,6) /
Rolls with butter (2 pcs.) Baked after ordering

1,50 EUR

KARŠTI UŽKANDŽIAI
HOT STARTERS

Vynuoginės sraigės su žolelių sviestu 9 vnt, bagetė (2, 6, 14)
Snails (9pc) with herb butter, baguette

8,90 EUR

Midijos balto vyno-grietinėlės padaže su fri bulvytėmis (2, 6, 14)
Mussels with white wine sauce with fries potatoes

10,90 EUR

PAGRINDINIAI PATIEKALAI
MAIN DISHES

Lašišos file kepsnys su traškiomis žaliosiomis daržovėmis
Citrusiniu padažu (4, 9)
Salmon fillet steak with crispy green vegetables , with lemon sauce
14,90 EUR

Oto kepsnys su pastarnokų muslinu
Su vyšniniais pomidoriukais ir Briuselio kopūstėliais (4, 6)
Halibut steak with parsnip muslin, cherry tomatoes and Brussels sprouts
15,90 EUR

Vištienos filė traškia plutele
Patiekiama su keptais vyšniniais pomidoriukais, pavasarinėmis bulvytėmis ir naminiu BBQ padažu
Chicken fillet roll spring potatoes, cherry tomatoes and home made BBQ sauce

9,40 EUR

Vištienos filė su petuku
Patiekiama su Tagliatelle makaronaissu troškintų daržovių garnyru, teryaki padažu
Chicken fillet (1,6,9)
Served with Tagliatelle pasta with stewed vegetable garnish and teryaki sauc

9,40 EUR

Anties krūtinėlės kepsnys su keptais mandarinais
su perliniu kus-kusu, spanguolių padažu (1)
Duck breast steak with fried tangerines With pearly mousse, cranberry sauce
12,90 EUR

Troškinti triušių kumpeliai su keptais brokoliais ir baravykais
patiekiami su pavasarinėmis bulvytėmis

Braised rabbit legs with fried broccoli and boletus
Served with fried potato slices

1 vnt - 12,90 Eur / 2 vnt – 18,90 Eur

Lietuviškas marinuotos kiaulienos sprandinės kepsnys
su baravykų padažu, bulvėmis, keptais pomidorais pagardintais kietuoju sūriu (1, 6)
Pork flank steak served with boletus sauce, potatoes and steamed tomatoes
9,50 EUR

Kaimiškai virta- parūkyta, skrudinta kiaulės karka
Su krienais, keptomis bulvėmis, raugintais agurkais ir marinuotais svogūnais –
2 asmenims, galima užsakyti ir pusė porcijos (10)
Country style boiled smoked roasted pork hock
With horseradish, fried potatoes, pickled cucumbers and marinated onions for - 2 persons, you can
order half portion
15.90 EUR / ½ - 9,90 EUR

12 valandų keptas jautienos didkepsnis
Patiekiamas su bulvių-krienų koše, žaliosiomis šparaginėmis pupelėmis,
tamsiuoju padažu “Gravy” arba miško grybų padažu (6)
12 hours fried beef steak Served with horseradish mashed-potatoes, green snap beans,
the dark sauce "Gravy" or forest mushroom sauce
10,90 Eur

Jautienos išpjovos befstrogenas su grybais su fri bulvytėmis (1, 6)
Beef fillet Stroganoff served with potatoes fries

12,90 EUR

Klasikinis jautienos išpjovos steikas, pipirinis padažas
Classic beef tenderlion roast, pepper sauce
150 g. – 19,90 Eur / 250 g. – 24,90 Eur / 350 g. – 29,90 Eur
“GRILL” daržovės / Grill vegetables - 3,30 Eur
Šviežios daržovės / Fresh vegetabes (9) – 2,50 Eur
WOK daržovės / WOK vegetables (5) - 3,10 Eur
Ryžiai / Rice - 1,50 Eur / Gruzdintos bulvytės / Fried potatoes – 1,50 Eur
Virtos – keptos bulvės / Boild-fried potatoes - 1,50 Eur

KITI PATIEKALAI
Lietiniai blyneliai su varške Patiekiami su grietine ir uogiene (1, 3, 6)

Whole wheat grain flour pancakes with curd, served with sour cream and jam

4,90 EUR
Lietiniai blyneliai su bananais Patiekiami su grietinėle ir vaisiais (1, 3, 6)
Whole wheat grain flour pancakes with banana, served with cream and fruits

4,90 EUR
Bulviniai blynai su grietine arba varškės padažu (1, 3, 6)
Grated potato fritters with sour cream or curd sauce
5,90 EUR
Bulviniai blynai, marinuota lašiša, grietinė (1, 3, 4, 6, 9)
Grated potato fritters with marinated salmon, sour cream
9,90 EUR

Lakštiniai su pesto padažu ir kedro riešutais
Fresh noodles with pesto sauce
6,90 Eur

SALDIEJI PATIEKALAI
SWEET DISHES
DIENOS TORTO GABALĖLIS (Klausti padavėjo)
3,50 EUR

/ Day cake (1, 3, 7)

Gaivinantis citrinų šerbetas
Refreshing lemon sorbet
3.90 EUR
Kokosiniais ledais įdarytas kokosas
Coconut stuffed with coconut ice cream
4.70 EUR
Panna Cotta“ su šviežių uogų padažu
Panna Cotta with Fresh Berry Sauce ( 7 )
3,10 EUR
Kremas briulė
Patiekiamas vanilės ir kavos skonio ( 3, 7)
Crème brulee vanilla and coffee flavour

2,90 EUR
Itališkas ledų desertas
“TARTUFO Classico” - šokoladinis
“TARTUFO lemon”- švelnaus citrinų skonio / Italian lemon ice-cream dessert (1, 3, 6)
4,50 EUR

Ledai “DIONE”
Pasirinktinai: vaniliniai, braškiniai, šokoladiniai, su riešutais ir karamele, su mango vaisiais,
kivių, mango (6, 8)
ICE CREAM At your choice: vanilla, kivi, chocolate, nuts and caramel, mango, strawberry

1 rut. - 1,90 EUR

2 rut. - 2,90 EUR

3 rut. - 3,60 EUR

Pasirinkite padažą / at your choise sauce: Trintos braškės / Mashed strawberries
Šokoladas / Chocolate Karamelė / Caramel
0,90 EUR
Pusė porcijos kainuoja 70 % pilnos porcijos

Gėrimai - Drinks
Negazuotas mineralinis „AQUO PANNA“ - Natural mineral water
Gazuotas mineralinis vanduo “S.PELLEGRINO” – Sparkling mineral water
0,25 L. – 2,10 EUR
/ 0,75 – 3.90 EUR
Gazuotas vanduo su su sultimis “S.Pellegrino” (citrinų, apelsinų, raud.apelsinų) – Sparkling mineral
water with juice (lemon, orange, red orange)
0,2 L. – 2,50 EUR
Natūralus limonadas FENTIMANS (Rose, Cola)
0,275 L – 3,20 EUR
Mineralinis vanduo “BORJOMI” / Sparkling mineral water
0,3 L - 2,90 EUR
Mineralinis vanduo “VYTAUTAS” / Sparkling mineral water 0
,5 L - 2,90 EUR
VANDUO ĄSOTYJE
Su agurkais ir mėta arba su citrina ir mėta
Water with cucumbers and mint or water with lemon and mint
1 l. - 2.40 Eur
„PAGO“ sultys stiklo buteliukuose : mango, spanguolių, obuolių, pomidorų
Juice “PAGO” : mango, cranberry, apple, tomatoes
0,2 L. – 2,50 EUR
Pilstomos sultys : Apelsinų, Multi vitaminų, ananasų, persikų, vynuogių, pomidorų
Juice : Orange, Multivitamin, pineapple, peaches, grapes, tomatoes ...
0,2 L. – 1.50 EUR
Šviežiai spaustos apelsinų arba greipfrutų sultys
Fresh orange or grapefruit juice 0,25 L. – 3,50 EUR
Pieniškas vanilinis, braškių, šokolado arba bananų kokteilis
Milky vanilla, chocolate, strawberry or banana shake
0,3 L. – 2,90 EUR
Gira / Kvass

0,5 L. – 2,90 EUR

Coca Cola, Sprite, Fanta 0,25 L. – 2,50 EUR
Šalta arbata / Ice tea

0,5 L. – 2,90 EUR

Energetinis gėrimas / Energy drink – 4,00 EUR
(asmenims nuo 18 metų / persons over 18 years old)

KAVA / COFFEE

„Espresso“ kava (40 g.)

“Julius Meinl”

EUR

2,50

Juoda kava (120 g.)

EUR

2,00

Kava su pienu

EUR

2,50

Kapučinas

EUR

2,70

“Late”

EUR

2,70

Migdolų, karamelės arba cinamono sirupu

EUR

2,90

Airiška kava

EUR

4,90

Itališka kava

EUR

4,90

„Late“ su prieskoniais

KARŠTOS ARBATOS / Natural berry teas - 3,00 Eur
Šaltalankių, šaltalankių su imbieru, aviečių ir mėlynių, bruknių ir mėtų
Sea buckthorn, sea buckthorn with ginger, raspberry and blueberry, cranberry and mint

Arbata / Tea -2,00 Eur.
Juoda; Juoda Earl Grey; Žalioji; Mėtų; Ramunėlių; Žolelių; Vaisinė; Imbiero;
Black; Black Earl Gray; Green; Green with jasmine;
Mint; Chamomile; Herbs; Fruit, Ginger;

