
 

 

 

 

REZERVACIJŲ MENIU 
· TIK IŠANKSTINIAMS UŽSAKYMAMS · 

 

 ____________________________________ UŽKANDUKAI ____________________________________ 

VIENO KĄSNIO SUMUŠTINUKAI - Canapé (30 vnt) 49.90 eur. 
(Rinkinys vieno kąsnio sumuštinukų: su Guacamole ir Tigrinėmis krevetėmis; su kreminiu sūriu ir sūdyta lašiša; su česnakine Čederio sūrio užtepėle ir putpelės kiaušiniu) 

PIKANTIŠKŲ KREPŠELIŲ RINKINYS (25 vnt) 39.00 eur. 
(Dviejų rūšių kepti pikantiški krepšeliai: su baklažanais ir parmezano sūriu; su pomidorais ir mocarela sūriu) 

RŪKYTO TUNO KREPŠELIAI (15 vnt). 44.90 eur. 
(Kvietiniai krepšeliai, salotos, agurkas, ridikėliai, Guacamole, šalto rūkymo tunas, laimo skiltelė) 

JŪROS DUMBLIŲ SALOTŲ KREPŠELIAI (15vnt) 42.90 eur. 
(Kvietiniai krepšeliai, marinuotų jūros dumblių salotos, čili pipirai, sezamas) 

MĖLYNOJO PELĖSIO SŪRIO KREPŠELIAI (15vnt) 39.90 eur. 
(Kvietiniai krepšeliai, kreminis sūris, karamelizuoti svogūnai, mėta, trupintas mėlynojo pelėsio sūris) 

SILKĖS PATALUOSE KREPŠELIAI (15vnt) 39.90 eur. 
(Kvietiniai krepšeliai, bulvės, burokėliai, morkos, majonezas, silkė) 

MOCARELA SŪRIO KREPŠELIAI (15vnt) 34.90 eur. 
(Kvietiniai krepšeliai, gražgarstės, mocarela sūrio rutuliukai, bazilikas, pomidoriukai, balzamiko padažas) 

MINI BURGERIUKŲ PADĖKLAS (10 vnt) 29.90 eur. 
(Grūdinė bandelė, karamelizuotų svogūnų padažas, vištiena, pomidoriukas, salotos, marinuotas svogūnėlis) 

TORTILIJŲ SUKTINUKAI SU VIŠTIENA (24 vnt.) 28.90 eur. 
(Burokėlių tortilija, kreminis sūris, salotos, agurkas, petražolė, vištiena, burokėlių krienai) 

SVIESTINIŲ RAGELIŲ CROISSANT PADĖKLAS (10vnt) 15.90 eur. 

 _________________________ UŽKANDŽIŲ RINKINIAI (8-10 asm.) ___________________ 

ŽUVIES LĖKŠTĖ 79.90 eur. 
(Rūkyti skraidkalmariai, šalto rūkymo tunas, skrudinti menkės tešloje gabaliukai, gruzdintos krevetės „Torpedos“, šalto rūkymo silkė, juoda Čiabatos duona) 

SŪRIŲ LĖKŠTĖ 69.90 eur. 
(Mėlynojo pelėsio sūris, Brie sūris, brandintas kietasis sūris, Mozarella sūrio rutuliukai, avių pieno sūris, juodosios alyvuogės, vynuogės, braškių uogienė, grūdinės bandelės) 

MĖSYČIŲ LĖKŠTĖ 69.90 eur. 
(Serrano kumpis, vytinta jautiena, vytinta pelėsinė dešra, rukytos kiaulių ausys, traškios vištienos juostelės, vytinta dešra Chorizo, pomidoriukai, Brusketa duonelės, marinuoti svogūnėliai) 

VIŠTIENOS VYNIOTINIS SU DŽIOVINTAIS POMIDORAIS 45.90 eur. 
(Pjaustytas vištienos vyniotinis pagardintas Pesto padažu, Prancūziška duona,  švieži agurkai ir pomidorai) 

VAISIŲ ASORTI 39.90 eur. 

DARŽOVIŲ PADĖKLAS SU HUMUSU 37.90 eur. 

 



________________________________ KARŠTI PATIEKALAI ________________________________ 
·MAX 3 OPCIJOS· 

CONFIT ANTIENOS ŠLAUNELĖS 16.90 eur. 
(Apskrudintos antienos šlaunelės, moliūgų piurė, įvairios salotos, pomidorai, apelsinas, balzamiko padažas) 

LAŠIŠOS KEPSNYS 15.50 eur. 
(Grill lašišos filė, garuose virti brokoliai, moliūgų piurė, morkų salotos, garstyčių – medaus padažas, laimo skiltelė) 

KIAULIENOS SPRANDINĖS KEPSNYS 14.50 eur. 
(Sprandinės kepsnys, bulvių košė, korėjietiškos kopūstų salotos, pomidoriukai, kepinti traškūs svogūnai, česnakinis Čederio sūrio padažas) 

_________________________ KARŠTI PATIEKALAI MARMITUOSE _____________________ 

AŠTRUS ČILI TROŠKINYS (20porc.) 160.00 eur. 
(Malta jautiena, pomidorų pasta, pupelės, svogūnai, česnakai, kajeno pipirai. Pateikiama su grūdinėmis bandelėmis ir tarkuotu kietuoju sūriu šalia) 

KIAULIENOS ŠONKAULIUKAI BBQ PADAŽE (20 porc.) 220.00 eur. 
(Naminiai šonkauliukai apvolioti BBQ padaže, patiekiami su virtomis bulvytėmis ir marinuotais agurkėliais šalia) 

VIŠTIENOS IEŠMELIAI (20 porc.) 200.00 eur. 
(Vištienos iešmeliai su virtomis bulvėmis, garuose virtais brokoliais ir garstyčių – medaus padažu šalia) 

______________________________________ DESERTAI ________________________________________ 

SPURGYČIŲ SIENA (12 vnt.arba 24 vnt.) 24.00 eur. / 48.00 eur. 

MACARONS ASORTI LĖKŠTĖ  (36 vnt) 44.90 eur. 

PRANCŪZIŠKŲ PYRAGAIČIŲ CANELE LĖKŠTĖ (20 vnt.) 29.90 eur. 

OBUOLIŲ PYRAGAS (21 porc.) 49.90 eur. 

MEDAUS PYRAGAS (16 porc.) 45.90 eur. 

VEGANIŠKAS BRAŠKIŲ PYRAGAS (12 porc.) 39.90 eur. 

* Papildomas 20 eur.mokestis taikomas atsivežant savo desertus, jų neužsakant iš mūsų. Jūsų desertais mes pasirūpinsime ir suruošime ant 

desertinio stalo. 

* Turint kitokių pageidavimų dėl maisto ar užkandžių – informuokite. Mūsų virtuvės šefas pasiruošęs juos įgyvendinti! 

* Gėrimus iš tiekėjų užsakome mes. Tad tuo atveju, jeigu nerandate savo mėgiamo gėrimo – rašykite mums ir mes pasirūpinsime, kad jūsų šventėje 

galėtumėte juo mėgautis! Kamščio mokestis atsinešant savo alkoholį: 20eur/ butelys. 

 

 

 


