UŽKANDŽIAI
Pomidorų sriuba

LIGHT SNACKS
6.00

Kepta vištienos krūtinėlė, patiekiama su sodo
daržovėmis, citrinų ir alyvuogių aliejaus užpilu

10.00

„Cezario“ salotos su skrudinta vištiena ir skrebučiais

8.00

Salotos su salierais, avokadų kapotiniu ir krevetėmis
arba tunu
Škotiška rūkyta lašiša, patiekiama ant pilno grūdo
duonelės kartu su gražgarstėmis ir krienų padažu
Skrudintas sumuštinis su sūriu ir kumpiu arba
kalakutiena, patiekiamas su gruzdintomis bulvytėmis
Klasikinis „Club Sandwich” sumuštinis, patiekiamas
su vištienos file, pomidorais, salotų lapais, šonine,
kiaušiniu ir gruzdintomis bulvytėmis

8.00/11.00
10.00
5.50/7.00
8.00

Makaronai „Spageti“ arba „Rigatoni“, patiekiami su 6.50/9.70/8.00
pomidorų-cinamono, „Bolognese“ arba „Arabiata“
padažu

6.00

Tomato soup

10.00

Grilled chicken breast, served with garden
vegetables, lemon and virgin olive oil drops

8.00

Caesar salad with golden baked chicken and olive
flavored croutons
Green salad with celery, avocado tartare and
prawns or tuna

8.00/11.00

Whole grain Baguette with scottish smoked salmon,
rocket leaves and horseradish sauce
Toasted cheese and ham or turkey sandwich served
with French fries

5.50/7.00

Club Sandwich with chicken fillet, lettuce,
tomato, bacon, egg, served with French fries
Spaghetti or Rigatoni with Tomato-Cinnamon
sauce or Beef Bolognese or Arrabbiata

10.00

8.00
6.50/9.70/8.00

Varškės sūris apkeptas su smulkintais džiovintais
vaisiais ir riešutais, patiekiamas kartu su traškia
duonele ir karamelizuotų svogūnų džemu

6.50

Curd cheese roasted with dry fruit and nuts crust,
served with crispy bread and
caramelized onion chutney

9.00

„Camembert“ sūris apkeptas su smulkintais džiovintais vaisiais ir riešutais, patiekiamas kartu su traškia
duonele ir aitriu obuolių ir čili pipirų džemu

9.00

Camembert cheese roasted in dry fruit and nuts
crust, served with crispy bread & apple chili
chutney
Black olives pâté served with selection of hot bread

6.30

Juodųjų alyvuogių užtepėlė „Tapenade“, patiekiama
su šilta duona

6.30

Selection of cold traditional meats: herby crème
cheese dip, potato salad, pickles, cucumber, cherry
tomatoes, bread sticks, Puri and mini brioche with
smoked ham

16.00/8.50

Rūkytų mėsų rinkinys, patiekiamas su sūrio ir žalumynų pagardu, naminėmis bulvių salotomis, agurkėliais,
vyšninias pomidorais, duonos lazdelėmis, duonele
„Puri“ ir mini bandelėmis su rūkytu kumpiu

16.00/8.50

Sūrių rinkinys, patiekiamas su pagardais (baklažanų,
čili sūrio, česnakinio jogurto, humuso), vyšniniais
pomidorais, duonos lazdelėmis, duonele „Puri“ ir mini
bandelėmis

13.60/7.00

Selection of cheeses served with dips (eggplant,
chili cheese, garlic yogurt, hummus), cherry tomato,
bread sticks, Puri and mini brioche

6.50

13.60/7.00

DESSERTS

DESERTAI

Lemon pie

5.00

Citrininis pyragas

5.00

Cheesecake New York with strawberries sauce

7.00

Amerikietiškas sūrio pyragas su braškiniu padažu

7.00

Classic Tiramisu

7.00

Klasikinis „Tiramisu“

7.00

Selection of homemade ice creams (3 Scoops)

6.00

Naminių ledų rinkinys (3 kaušeliai)

6.00

Seasonal fresh fruits variety

6.00

Sezoninių vaisių rinkinys

6.00

Be laktozės

Vegetariškas

Be gliuteno

Visos Kainos Pateiktos Eurais. Visi Mokesčiai Įskaičiuoti

Be riešutų

Lactose free

Vegetarian

Gluten Free

All prices are in euro & taxes inclusive

No Nuts

