
 

 

 

 

 

 

 

 

MENIU 

 

 

 

 

Restorano darbo laikas 

Restaurant is open 

I – VII       11:00-22:00 

 

Jeigu esate alergiškas, prašome kreiptis į padavėją, pateiksime meniu, 

kuriame nurodyti alergenai 

Allergies and intolerance: 

please speak to member of staff if you require information about our ingredients 

 

 

JŪSŲ PAMĖGTI PATIEKALAI... 

YOURS FAVORITE... 

 

Jautienos sultinys Consome su kibinu įdarytu kapota ėriena  

Beef broth Consommé with lamb kybyn

7,50 Eur  

Lietuviški šaltibarščiai su apkeptomis bulvėmis 

Cold Lithuanian beetroot soup with grilled potatoes 

3,50 Eur 

 

Bulviniai blynai / Potato pancakes 

- su grietinės ir varškės padažu / with sour-cream and curd 

- su sūdyta lašiša / with salted salmon 

6,00 Eur 

 

Tarkuotų bulvių cepelinai su spirgučių ir grietinės padažu 

Grated potato dumplings (cepelinai) with meat, 

served with a creamy sauce of bacon bits 

7,50 Eur 

 

Lietuviški balandėliai su mėsa, 

virtomis bulvėmis ir raudonuoju grietinės padažu 

Cabbage rolls with meat, 

served with boiled potatoes and creamy sauce 

7,50 Eur 

 

Kiaulienos šnicelis su bulvių koše ir šviežiomis daržovėmis 

Lithuanian schnitzel with mashed potatoes,  vegetables 

8,50 Eur 

 



UKRAINIETIŠKI PATIEKALAI 

UKRAINIAN DISHES 

 

Zaparozskij kapūstniak 

soti raugintų kopūstų sriuba su kiaulienos šonkauliu 

Sauerkraut soup with pork ribs 

6,00 Eur 

 

Ukrainietiški barščiai su pampuška 

Ukrainian Borsch 

6,00 Eur 

 

Naminiai ukrainietiški vareniki (virtiniai) su: 

mėsa   arba   bulvėmis   arba   varške 

Homemade Ukrainian dumplings with: 

meat   or   potatoes   or   curd 

7,50 Eur 

 

Kijevo kotletas su bulvių koše, šviežiomis daržovėmis 

Kiev cutlet with mashed potatoes, fresh vegetables 

9,50 Eur 

 

Desertui 

naminiai ukrainietiški vareniki (virtiniai) su vyšniomis 

For desserts 

homemade Ukrainian dumplings with cherries 

7,50 Eur 

 

 

 

 

 

SALOTOS IR UŽKANDŽIAI 

SALADS AND STARTERS 

 

Klasikinės Cezario salotos su krevetėmis, kepta šonine  arba su vištiena  

Classic Caesar salad with king prawns, fried bacon 

or   with fried chicken breast 

14,00 Eur 

 

             Marinuotas lašišinis upėtakis 

su burokėlių tartaru, garstyčių padažu 

Marinated salmon trout with beetroot tartare and mustard sauce 

14,00 Eur 

 

Jautienos carpaccio su Parmezano sūriu, pistacijomis 

Beef carpaccio with Parmesan cheese and pistachios 

15,00 Eur 

 

Risotto su oto file arba su moliūgais ir lietuviškais baravykais 

Risotto with halibut fillet or  with pumpkin and Lithuanian boletus 

17,00 Eur 

 

Keptos Foie Gras su Porto vyne karamelizuotais vaisiai  

Seared in Porto wine sauce Foie Gras with caramelised fruit  

18,00 Eur 

 

SRIUBA/ SOUP                                                  

Lietuviškų baravykų kapucino su miško grybų traškučiais 

Lithuanian boletus cappuccino with wild mushroom chips

12,00 Eur 

 

 



 

 

KARŠTIEJI PATIEKALAI 

MAIN COURS 

 

Viduržemio jūros aštuonkojis su bulvių moliūgų kremu, čeri pomidorais 

Mediterranean octopus with potato -pampkin cream and cherry tomatoes 

19,00 Eur 

 

Lašišinio upėtakio file su perliniu kuskusu, citrininiu padažu 

Salmon trout fillet with pearl couscous and lemon sauce 

21,00 Eur 

 

Juodosios menkės file su bulvių salierų kremu, kininių bastučių,  

sojos ir imbiero padažu su Sake 

Black cod fillet with potatoe-celery cream, baked pak choi  

and ginger sauce with Sake 

31,00 Eur 

 

Kepta anties krūtinėlė su karamelizuotomis kriaušėmis, 

 bulvių pyragėliais, bruknių padažu 

Fried duck breast with caramelized pears, potato pies, cranberry sauce 

27,00 Eur 

 

Brandinta jautienos išpjova su apkeptomis baby bulvytėmis, 

 šparagais su šonine, pipiriniu padažu 

Beef tenderloin  with fried baby potatoes, asparagus with bacon, pepper sauce 

31,00 Eur 

 

Juodieji makaronai su krevetėmis, kokosų citrinžolės padažu 

Black pasta with shrimps, coconut lemon sauce 

12,00 Eur 

 

 

 

 

VAIKAMS / FOR CHILDREN 

 

Vištienos kotletukai su bulvių koše, šviežiomis daržovėmis 

Chicken cutlets with mashed potatoes and fresh vegetables 

7,50 Eur 

 

Naminiai ukrainietiški vareniki (virtiniai) su: 

mėsa   arba   bulvėmis   arba   varške 

Homemade Ukrainian dumplings with: 

meat   or   potatoes   or   curd 

7,50 Eur 

 

Lietiniai blyneliai su varške, trintomis braškėmis 

Pancakes with curd and mashed strawberries 

6,50 Eur 

 

Pasta Penne Rigato su sūriu, grietinėlės padažu 

Pasta Penne Rigato with cheese and cream sauce 

6,00 Eur 

 

Gruzdintos bulvytės fri su pomidorų padažu 

French fries with tomato sauce 

3,50 Eur 

 

 

 

 

 



 

 

DESERTAI / DESSERTS 

 

Karštas karamelinis obuolių pyragas Tarte Tatin su vaniliniais ledais 

Hot caramel apple pie Tarte Tatin with vanilla ice cream 

9,00 Eur 

 

Šokoladinis pyragaitis Lava cake su aviečių šerbetu 

Chocolate cake Lava cake with raspberry sorbet 

9,00 Eur 

Naminiai aguonų ledai su trintomis braškėmis 

Homemade poppy ice cream with mashed strawberries 

9,00 Eur 

Naminiai vyšnių ledai Semifreddo su brendžio padažu 

Homemade cherry ice cream Semifreddo with brandy sauce 

9,00 Eur 

 

Mangų šerbetas su mango gabaliukais, grappa 

Mango sorbet with mango pieces, grappa 

9,00 Eur 

 

Dienos pyragas 

Cake of the day 

3,00 Eur 

 

 

 

    

PRIE ALAUS IR VYNO 

WHIT BEER AND WINE 

 

Brusketų rinkinys (6 vnt) / Bruschetta set (6 unit) :                     

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 

10,00 Eur 

 

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                                     

 

 


