
JAUČIO LIEŽUVIS su KRIENŲ 
PADAŽU ir ŽIRNELIAIS 
BEEF TONGUE with HORSERADISH 
SAUCE and GREEN PEAS
Virtas jaučio liežuvis, žirneliai, salotų lapai,
krienų kremas.
Boiled beef tongue, green peas, lettuce, 
horseradish cream.

580 €   464 €

3

AŠTRI ŠIUPININĖ SRIUBA
HOT HOTCHPOTCH SOUP
Vištienos filė gabaliukai, parūkytų dešrelių
gabaliukai, šoninės gabaliukai, konservuoti
agurkai, svogūnai, juodosios alyvuogės, 
česnakai. Patiekiama su sūrio traškučiais ir 
grietine.
Chicken fillet bits, smoked sausage bits, 
bacon bits, pickled cucumbers, onions, black 
olives, garlic. Served with cheese chips and 
sour cream.

290 €   232 €

1

ŽIRNIAI su SPIRGUČIAIS
GREEN PEAS with GREAVES
 Virti žirniai su spirgučių ir svogūnų padažu. Patiekiami 
su gruzdintos šoninės gabaliukais ir svogūnų laiškais.
Boiled green peas with crumbles and onion sauce. 
Served with fried bacon crumbles and green onions.

280 €   224 €

2

LIETUVIŠKA MIŠRAINĖ
LITHUANIAN SALAD

Salotų lapai, bulvės, morkos, konservuoti 
agurkai, žirneliai, virtas kumpis, virtas 

kiaušinis, majonezas.
Lettuce, potatoes, carrots, pickled 

cucumbers, green peas, boiled ham, 
boiled egg, mayonnaise.

290 €   232 €
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Nuolaidos
nesumuojamos /
Discounts cannot
be summed

Daugiau informacijos: /
More information:
www.katpedele.lt

PATIEKALAMS
-20%

NAUJAS 
ASORTIMENTAS



VIŠTIENOS 
ŠNICELIS

CHICKEN SCHNITZEL
Patiekiama su ryžiais ir

daržovių salotomis.
Served with rice and

vegetables salad.

650 €   520 €

7

TILAPIJOS KEPSNYS
TILAPIA STEAK

 Tilapija, ryžiai, baklažanas, cukinijos, vyšniniai 
pomidorai, pievagrybiai, grietinėlės ir vyno padažas.

Tilapia, rice, aubergines, zucchini, cherry 
tomatoes, champignons, cream and wine sauce.

630 €   504 €

9

KARAMELIZUOTAS OBUOLIŲ
ir VARŠKĖS PYRAGAS 
CARAMELISED APPLE and QUARK CAKE
Patiekiama su karamele, mėtomis, milteliniu cukrumi.
Served with caramel, mint sugar powder.

300 €   240 €

10

BULVINIAI BLYNAI
POTATO PANCAKES
Patiekiama su spirgučiais ir grietine, pievagrybių 
padažu arba kastiniu.
Served with greaves and sour cream, champignon 
sauce or Samogitian traditional sour cream butter.

360 €   288 €

6

ŪKININKŲ PICA 30cm
FARMERS PIZZA 30cm
Sūris, kumpio gabaliukai,  pievagrybiai,  
pomidorų padažas, prieskoniai pica.
Cheese, ham cubes, champignons, tomato 
paste, pizza seasoning.

540 €   432 €

5

PICA BOBULYTĖS LINKĖJIMAI 30cm 
WISHES FROM GRANDMOTHER PIZZA 30cm

Sūris, kiaulienos šoninės gabaliukai, karamelizuoti svogūnai,
svogūnų laiškai, pomidorų padažas, picų prieskoniai.

Cheese, pork flank pieces, caramelised onions, spring
onions, tomato sauce, and pizza seasoning.

790 €   632 €
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Informacijos apie
maisto patiekaluose 
esančias alergiją ar 
netoleravimą sukeliančias 
medžiagas ir produktus, 
teiraukitės aptarnaujančio 
personalo.

Please ask our waiting 
staff for information or 
intolerable ingredients 
contained in the dishes.


