SALOTOS IR UŽKANDŽIAI
SALATS AND STARTERS
Cezario salotos su krevetėmis / Caesar salad with shrimps

11,00 EUR

Marinuota lašiša su melionais, putpelių kiaušiniais, ikrais
Marinated salmon with melons, quail eggs, caviar

9,00 EUR

Burokėlių salotos su ožkų sūriu, špinatais,
saulėje džiovintais pomidorais / Beetroot salad with goat cheese,
spinach, sun-dried tomatoes

8,00 EUR

Klasikinis jautienos carpaccio su Parmezano sūriu
Classic beef carpaccio with Parmesan cheese

10,00 EUR

Keptos Foie Gras su Porto vyno padaže karamelizuotais vaisiai
Fried Foie Gras with Porto wine sauce with caramelized fruits

12,00 EUR

SRIUBA / SOUP
Kreminė žuvies sriuba žemoje temperatūroje virta lašiša, Ketta ikrai,
ridikėliai, žolelių aliejus
Creamy fish soup Wild-caught salmon, green apple, radish,
ketta caviar, herb oil1
9,00 EUR

KARŠTIEJI PATIEKALAI
MAIN COURS
Juodieji tagliatelle makaronai, tigrinės krevetės,
gaivus kokosų citrinžolės padažas / Black tagliatelle pasta,
tiger prawns, fresh coconut lemongrass sauce

12,00 EUR

Viduržemio jūros aštuonkojis, bulvių šimtalapis, mėlyno kopūsto tyrė
Mediterranean octopus, Potato gratin, blue cabbage purée
19,00 EUR
Oto file su bulvių-morkų kremu, keptais špinatais, olandišku padažu
Halibut fillet with potato-carrot cream, baked spinach,
19,00 EUR
Hollandaise sauce
Brandinta jautienos išpjova, salierų tyrė, shitaki grybai
25,00 EUR
Beef tenderloin - celery puréebflavored with brown butter, shitaki mushrooms

DESERTAI / DESSERTS
Naminiai aguonų ledai su trintomis braškėmis
Homemade poppy ice cream with mashed strawberries

6,00 EUR

Ožkų sūrio ledai su obuolių salsa, juodos duonos traškučiais
Goat cheese ice cream with apple salsa, black bread crisps

6,00 EUR

Karštas karamelinis obuolių pyragas Tarte Tatin su vaniliniais ledais
Hot caramel apple pie Tarte Tatin with vanilla ice cream
6,00 EUR
Šokoladinis pyragaitis Lava cake su aviečių šerbetu
Chocolate cake Lava cake with raspberry sorbet

6,00 EUR

JŪSŲ PAMĖGTI...
YOUR FAVORITE...
Karaimų kibinas su kapota ėriena (kepa 20 min)
Homemade kybyn stuffed with lamb
- su marinuotu agurku / with a pickle
- su jautienos Consome / with beef Consommé

3,00 EUR
6,50 EUR

Lietuviški šaltibarščiai su apkeptomis bulvėmis
Cold Lithuanian beetroot soup with grilled potatoes

3,00 EUR

Bulviniai blynai / Potato pancakes
- su grietinės ir varškės padažu / with sour-cream and curd
- su sūdyta lašiša / with salted salmon

4,00 EUR
5,00 EUR

Tarkuotų bulvių cepelinai su spirgučių ir grietinės padažu
Grated potato dumplings (cepelinai) with meat,
served with a creamy sauce of bacon bits

5,00 EUR

Legendinis Kijevo kotletas su fri bulvytėmis, daržovėmis
Chicken Kiev with French fries, vegetables

6,00 EUR

Kiaulienos šnicelis su bulvių koše ir šviežiomis daržovėmis
Lithuanian schnitzel with mashed potatoes, mushroom sauce
and vegetable salad

5,50 EUR

Spanguolių gėrimas / Cranberry drink (0,5 l)

3,50 EUR

PRIE ALAUS IR VYNO
WHIT BEER AND WINE
Brusketų rinkinys (6 vnt) / Bruschetta set (6 unit)
10,00 EUR
- su vytintu kumpiu, figų džemu / with dried ham, fig jam
- su anties krūtinėle, persikais, mėlynųjų svogūnų džemu
with duck breast, peaches, blue onion jam
- su alyvuogių užtepėle, saulėje džiovintais pomidorais
with olive spread, sun-dried tomatoes
Sūrių rinkinys (sūriai, vynuogės)
Cheese set (cheeses, grapes)

9,00 EUR

Marinuotos alyvuogės / Pickled olives

4,00 EUR

Kepta duona su sūrio ir česnako padažu
Fried bread with cheese and garlic sauce

3,50 EUR

VAIKAMS / FOR CHILDREN
Varškėtukai pagardinti cinamoninių grietinės padažu
Curd pancakes with sour cream sauce

3,50 EUR

Pasta Penne Rigato su daržovėmis ir Parmesan sūriu
Pasta Penne Rigato with vegetables and Parmesan cheese

4,50 EUR

Vištienos krūtinėlė su fri bulvytėmis, šviežiomis daržovėmis
Chicken breast with french fries and fresh vegetables

5,50 EUR

