„PASTA“ IR „RISOTTO“ |

SRIUBOS | SOUPS
Svogūnų sriuba (à L’oignon) | Onion Soup (à L’oignon)

Makaronai „Spaghetti“ su jūros gėrybėmis, baltojo vyno ir česnakų pagardu

8

Grybienė su ekologiškais lęšiais ir rūkyta šonine | Mushroom soup with BIO lentils and smoked bacon

9

& saffron

PAGRINDINIAI PATIEKALAI |

UŽKANDŽIAI | STARTERS
Keptų burokėlių salotos su rokforo sūriu, džiovintomis spanguolėmis, apelsino minkštimu, šviežiais žalumynais, graikiškais
riešutais, pagardintos apelsininiu triufelių užpilu 11
Roasted beet salad with Roquefort, dried cranberries, orange fillet, baby greens,
walnuts and orange truffle vinaigrette
11

14
14

main dishes

Keptas viščiukas „Coq au Vin“ su „Fettuccine“ makaronais, „Parmesan“ sūriu ir saulėje džiovintų pomidorų pagardu

Baby chicken Coq au Vin with Fettuccine, Parmesan cheese and sun-dried tomatoes sauce

Lamb (New Zealand) chops, broccoli and potatoes and gravy lamb sauce with wild berries

8

Vegetable salad with crispy leaves, soy sprouts, baby carrots, BIO green apples, pears, avocado, grapes, nuts and
French dressing
8
Salotos „Le Paysage“ su traškiais salotų lapais, keptais artišokais, topinambais, karamelizuotais pekano riešutais ir kietuoju
sūriu „Parmigiano Reggiano“
10
Le Paysage salad with crispy lettuce, roasted artichokes, caramelized pecan nuts and cheese

22

22

Jūros ešerio filė su apkeptais šparagais, žaliųjų žirnelių piure ir šviežių pomidorų – ananasų salsa 22.5
Sea bass fillet with stir-fried asparagus, green pea puree and fresh tomatoe - pineapple salsa

22.5

Atlantinės lašišos filė, kepta lazdynų riešutų ir prieskonių mišinyje, patiekiama su aromatiniais
„Basmati“ ryžiais bei „Shiitaki“ grybais

18

Pan fried Atlantic salmon with hazelnut, Basmati rice and Shiitake mushrooms

10

26

26

Jautienos „File-mignon“ su žaliųjų žirnelių ir triufelių tyre, apkeptomis bulvytėmis bei tamsiuoju česnakiniu padažu
Beef filet mignon, pea parsley puree with truffle, roasted potatoes, garlic gravy sauce

18

Antienos kulšelė „Confit“ patiekiama su trintomis saldžiomis bulvėmis, šparaginėmis pupelėmis,

KARŠTI UŽKANDŽIAI | HOT STARTERS

pagardinta tirštu šampano

- „Gravy“ padažu

22

Duck leg Confit with fresh mashed sweet potatoes, green beans, creamy champagne - gravy sauce

Daržovių troškinys su natūraliu juodųjų česnakų ir baklažanų padažu

7

Vegetables Ratatouille with eggplant and natural black garlic sauce

7

Snails in Burgundian sauce (Garlic – Herb butter) 6 pcs. 8 | 12 pcs. 12

Šokoladinis suflė su miško uogomis ir naminiais ledais 8

Viduržemio jūros midijos, troškintos baltojo vyno padaže su porais, svogūnėliais, česnakais ir salierais

14

Sailor style steamed Mediterranean mussels with leeks, shallots, garlic, celery & white wine sauce
Keptos anties kepenėlės „Foie gras“ su šviežiomis figomis bei žalumynais, pagardintos aviečių padažu
Roasted duck Foie Gras, fresh figs, greens and creamy red raspberry sauce

14
24
24

Chocolate soufflé with forest berries and homemade vanilla ice cream
Klasikinis „Crème brûlée“ | Crème brûlée

VEGETARIŠKAS

BE GLIUTENO

VISOS KAINOS PATEIKTOS EURAIS. VISI MOKESČIAI ĮSKAIČIUOTI

BE RIEŠUTŲ

8

7

„Panna cotta“ su braškiniu padažu bei karamele |Panna cotta with strawberry sauce and caramel
Naminių ledų rinkinys: braškių, šokolado ir medaus (3 kaušeliai) 6
Homemade strawberry, chocolate and honey ice cream (3 scoops)
Sezoninių vaisių rinkinys | Seasonal fresh fruits variety

BE LAKTOZĖS

22

DESERTAI | DESSERTS

Sraigės burgundiškame padaže (6 arba 12 vnt.) 8 | 12

LACTOSE FREE

VEGETARIAN

GLUTEN FREE

ALL PRICES ARE IN EURO & TAXES INCLUSIVE

6

6
NO NUTS

21

21

Avienos (Naujoji Zelandija) nugarinės kepsneliai su brokoliais, bulvėmis, pagardinti „Gravy“ padažu su miško uogomis

Traškios daržovių salotos su sojos daigais, morkytėmis, ekologiškais obuoliais, kriaušėmis, avokadais, vynuogėmis,

„Parmigiano Reggiano“

17

17

Risotto with Comté cheese, champignons and white truffles oil

12

riešutais, pagardintos prancūzišku užpilu

Seafood Spaghetti with garlic and creamy white wine sauce
Rizotas su „Comté“ sūriu, pievagrybiais ir baltųjų triufelių aliejumi

Tradicinė prancūziška žuvienė su pomidorais ir šafranu | Bouillabaisse – traditional Provençal fish soup
with tomatoes

PASTA AND RISOTTO

7

