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Kainos nurodytos be PVM     

Patiekalo pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kaina   

Vieno kąsnio užkandžiai     

Sumuštinukai su kumpiu, alyvuogės griežinėliu ir petražole vnt. 0,70 eur 

Sumuštinukai su fermentiniu sūriu ir vynuoge vnt. 0,70 eur 

Sumuštinukai su lašiša, citrinos griežinėliu bei žaluma vnt. 1,10 eur 

Sumuštinukai su vytintu kumpiu ir marinuotu imbieru vnt. 1,00 eur 

Sumuštinukai su kalakutiena, alyvuogės griežinėliu ir petražole vnt. 0,80 eur 

Sumuštinukai su krevetėmis, salotos lapu, raudona brukne vnt. 1,00 eur 

Valovanai su ikrais (užsakymas mažiausiai 15 vnt.) vnt. 1,10 eur 

Krepšeliai su lašišos salotomis vnt. 1,10 eur 

Krepšeliai su menkės kepenėlėmis, salota ir žaluma vnt. 0,90 eur 

Krepšeliai su vištiena ir migdolais, žaluma vnt. 0,95 eur 

Krepšeliai su naminėmis salotomis, žaluma vnt. 0,90 eur 

Krepšeliai su pikantiškomis salotomis , žaluma vnt. 0,90 eur 

Krepšeliai su vištienos salotomis, žaluma vnt. 0,95 eur 

Krepšeliai su daržovėmis ir sūriu, žaluma vnt. 0,90 eur 

Krepšeliai su voveraičių ir vištienos įdaru, žaluma vnt. 1,00 eur 

Krepšeliai su avokado ir krevečių salotomis, žaluma vnt. 1,10 eur 

Vėrinukai su vištiena, paprika ir vynuoge vnt. 1,00 eur 

Vyšniniai pomidoriukai įdaryti „Rikotos“ sūriu vnt. 0,75 eur 

Kumpio krepšeliai su džiovintomis slyvomis vnt. 0,90 eur 

Lavašo suktinukai su pikantišku kremu ir kumpiu vnt. 1,00 eur 

Lavašo suktinukai su pikantišku kremu ir lašiša vnt. 1,10 eur 

Eklerai su silkės ir daržovių kremu (užsakymas mažiausiai 15) vnt. 0,90 eur 

Eklerai su sūriu ir grybais (užsakymas mažiausiai 15 vnt.) vnt. 0,90 eur 

Eklerai su rūkyta vištiena (užsakymas mažiausiai 15 vnt.) vnt. 0,95 eur 

Eklerai su mėlynojo pelėsiniu sūriu ir vynuogėmis (nuo 15 vnt.) vnt. 1,10 eur 

Eklerai su lašišos kremu (užsakymas mažiausiai 15 vnt.) vnt. 1,10 eur 

Meliono lazdelės su vynuogėmis ir vytintu kumpiu vnt. 1,20 eur 

Vištienos užpiltinė vnt. 1,00 eur 

Liežuvio užpiltinė vnt. 1,20 eur 

Konservuota persiko puselė įdaryti vištiena ir graikišku riešutu vnt. 1,20 eur 

Baklažanų suktinukai su pikantišku varškės kremu vnt. 0,75 eur 

Slyviniai pomidorai su pikantiškomis salotomis vnt. 1,20 eur 

Vėrinukas su "Mocarela" sūriu ir  vaisiais, puoštas braške vnt. 1,20 eur 
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Šaltieji užkandžiai 
Vištiena su „Panko“ pabarstukais su padažu kg 14,00 eur 

Žuvis tešloje su padažu kg 17,50 eur 

Įdaryta lydeka su „Žaliuoju“ žuvies  padažu kg 24,00 eur 

Įdarytas karpis „Žaliuoju“ žuvies padažu kg 18,00 eur 

Įdarytas sterkas „Žaliuoju“ žuvies padažu kg 28,00 eur 

Įdaryta lašiša „Žaliuoju“ žuvies padažu kg 28,00 eur 

Įdaryta višta su riešutais ir vaisiais kg 16,00 eur 

Įdarytas kalakutas su vaisiais ir trijų rūšių padažais kg 26,00 eur 

Mielinės tešlos pyragas su mėsa „Krokodilas“  kg 18,00 eur 

Kiaulienos šonkaulių kelmas papuoštas grybukais ir „ežiukais“ kg 19,00 eur 

Lašišos vyniotinis su špinatais kg 30,00 eur 

Kiaulienos kumpis kg 19,00 eur 

Kiaulienos sprandinė įdaryta džiovintomis slyvomis ir morkomis kg 20,00 eur 

Natūrali kepta kiaulienos nugarinė  kg 20,00 eur 

Šaltos mėsos rinkinys ( vištienos ir  kiaulienos vyniotiniai, natūrali 
kepta kiaulienos nugarinė ) 

kg 20,00 eur 

Vištienos vyniotinis kg 15,00 eur 

Jautienos liežuvis kg 25,00 eur 

Silkė su mėlynu svogūnu kg 11,00 eur 

Silkės suktinukai su daržovėmis kg 12,00 eur 

Silkė saldžiarūgščiai kg 11,00 eur 

Silkė su pievagrybiais kg 12,00 eur 

Silkės su voveraitėmis kg 16,00 eur 

Sūdytos lašišos užkandėlė kg 25,00 eur 

Lietuviškų sūrių rinkinys  kg 25,00 eur 

Įdaryti avokado laiveliai su krevetėmis kg 22,00 eur 

Užkandis prie alaus (kepta duona, sūris) kg 12,50 eur 

Alaus rinkinys (kepta duona, sūris, riešutai, k/r kiaul. ausys)  kg 16,00 eur 

   

   

   
     

Papildomos paslaugos     

Transportas už miesto ribų km. 1,00 eur 

Transportavimas miesto ribose vnt. 14,00 eur 

Inventoriaus transportavimas miesto ribose vnt. 15,00 eur 

Taurių komplekto nuoma kompl. 1,20 eur 

Stalas su 2 suolais kompl. 15,00 eur 
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Salotos 

Cezario salotos su vištiena kg 15,00 eur 

Cezario salotos su kepinta šonine kg 16,00 eur 

Cezario salotos su lašiša kg 17,00 eur 

Graikiškos salotos su feta kg 14,00 eur 

„Kaprėze“ salotos su „Mocarela“ sūriu kg 15,00 eur 

Lietuviškos salotos kg 13,50 eur 

Žiedinių kopūstų salotos su kumpiu kg 15,00 eur 

Liežuvio salotos kg 16,00 eur 

Salotos su krevetėmis „Bobelinė“ kg 15,00 eur 

Daržovių salotos su „Mocarela“ sūriu kg 14,00 eur 

Vištienos salotos su keptos duonos traškučiais kg 15,00 eur 

Kumpio salotos su duonos traškučiais kg 15,00 eur 

Daržovių salotos su sūrio-kumpio suktinukais kg 14,00 eur 

Krevečių-avokado salotos kg 16,00 eur 

Tuno salotos su makaronais kg 14,00 eur 

Pupelių- keptos duonos salotos kg 15,00 eur 

Rūkyto ešerio salotos kg 17,00 eur 

Švž. daržovių salotos su vištiena ir sezamu kg 15,00 eur 

Daržovių rinkinys prie vyno (marinuotos alyvuogės, saulėje dž. 
pomidorai, patisonai, kapariai)  

kg 35,00 eur 

Natūralių daržovių rinkinys (agurkai, pomidorai, paprika ) kg 10,00 eur 

Marinuotų daržovių rinkinys (paprika, alyvuogės, karnišonai) kg 16,00 eur 

Jautienos salotos kg 15,50 eur 

Brokolių salotos su džiovintomis spanguolėmis kg 17,00 eur 

Salotos su vištiena ir vaisiais kg 15,00 eur 

Saldieji patiekalai     

Vaisių asorti kg 7,50 eur 

Datulių pyragaičiai vnt. 1,00 eur 

Firminis datulių tortas su braškėmis kg 14,00 eur 

Morkų pyragas kg 10,00 eur 

Tortas „Napoleonas“ kg 12,00 eur 

Sausainių asorti (naminiai sausainiai) kg 7,50 eur 

Karštieji patiekalai     
Sluoksniuotos tešlos pyragas su vištiena ir daržovėmis (250g.) porc. 3,90 eur 

Sluoksniuotos tešlos pyragas su sūriu ir grybais (250g.) porc. 3,90 eur 

Natūrali, kepta vištienos krūtinėlė su voveraičių- šoninės padažu porc. 5,90 eur 

Vištienos trikampis įdarytas keptomis daržovėmis ir sūriu  porc. 5,90 eur 

Vištienos suktinukas su špinatų įdaru ir bešamelio padažu(130g.) porc. 5,90 eur 
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„Kijevo“ kotletas (130g.) porc. 5,90 eur 

Veršienos suktinukai su daržovėmis ir grietinėlės padažu (130g.) porc. 8,20 eur 

Vištienos suktinukas su špinatų įdaru ir bešamelio padažu(130g.) porc. 5,90 eur 

Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu (140g.) porc. 5,90 eur 

Kiaulienos sprandinės kepsnys su bruknių padažu (140g.) porc. 5,90 eur 

Įdaryta kiaulienos kišenėlė su padažu (130g.) porc. 5,90 eur 

Kiaulienos nugarinės kepsnys su pievagrybių padažu (140g.) porc. 5,90 eur 

Kiaulienos nugarinės suktinukas su baravykų padažu (140g.) porc. 5,90 eur 

Kiaulienos medalionai su voveraičių-šoninės padažu (140g.) porc. 5,90 eur 

Kalakutienos kepsnys daržovių padaže (140g.) porc. 6,00 eur 

Jautienos befstrogenas vyno padažu (150g.) porc. 7,50 eur 

Jautienos nugarinės kepsnys (130g.) porc. 7,50 eur 

Lašišos kepsnys su špinatų padažu (150g.) porc. 6,70 eur 

Lašišos kepsnys laivelyje (150g.) porc. 6,70 eur 

Sviestažuvės kepsnys brokolių padaže (150g.) porc. 7,50 eur 

Kiaulienos šašlykas (200g.) porc. 5,90 eur 

Vištienos šašlykas (200g.) porc. 5,90 eur 

Kiaulienos šonkauliukai (200g.) porc. 5,90 eur 

Karštieji patiekalai vaikams     
Vištienos kepsnelis "Veidukas" su bulvytėmis „fri“ porc. 3,90 eur 

Mini "Kijevas" su bulvytėmis „fri“ porc. 3,90 eur 

Pieniškos dešrelės "Ežiukai" su bulvytėmis „fri“ porc. 3,90 eur 

Gaivieji gėrimai, gėrimai     

Natūrali vyšnių gaiva litr. 1,00 eur 

Sultys litr. 3,10 eur 

Min vanduo vnt. 1,00 eur 

Kava, arbata vnt. 1,50 eur 

Kava su grietinėle vnt. 1,70 eur 

Vanduo su citrina ir mėta litr. 1,00 eur 
. 


