
Agurkais kvepiančių stintų 
skanaukite, kai tik galite: jose 
gausu mineralinių medžiagų, 
A, B ir D grupės vitaminų.

GRUZDINTOS STINTOS 
su TOTORIŠKU PADAŽU
DEEP-FRIED SMELT 
with TARTAR SAUCE

4,50 €

Have the cucumber flavour 
smelling smelt whenever you 
have a chance: this kind of 
fish are rich in minerals and 
vitamins A, B, and D.



Informacijos apie maisto patiekaluose esančias alergijas ar netoleravimą sukeliančias medžiagas ir produktus teiraukitės aptarnaujančio personalo. 
Please ask our waiting staff for information or allergens or intolerable ingredients contained in the dishes.

Burokėliai itin aktyvina virškinimą ir 
sužadina apetitą, o kartu su vitaminų 
slėptuve vadinamais žirneliais tai – 
tikra antioksidantų bomba. 

Beetroots highly activate digestion 
and stimulate appetite, in combination 
with so called vitamin cache – peas 
they make a real ‘antioxidant bomb’. 

ŽALIOSIOS SALOTOS su 
GRILINTA VIŠTIENA, 
BUROKĖLIAIS IR FETOS 
SŪRIO KREMU
GREEN SALAD with GRILLED 
CHICKEN, BEETROOT, 
AND FETA CHEESE CREAM

Kepta vištienos filė, salotų lapai, fetos 
sūrio kremas, kepti burokėliai su 
rytietišku padažu, keptų sėklų mišinys 

Grilled chicken fillet, lettuce, feta 
cheese cream, baked beetroot with 
oriental sauce, and roasted seeds mix

5,00 €

ĮDARYTA KIAULIENOS ŠONINĖ
STUFFED PORK FLANK

Patiekiama su neluptomis virtomis 
apkeptomis bulvėmis, pomidorų ir 
agurkų salotomis su grietine, krienais, 
burokėliais ir fetos sūrio kremu 

Served with boiled and baked jacket 
potatoes, tomato and cucumber salad 
with sour cream, and horseradish, 
beetroot ant Feta cheese cream

8,00 €



VIŠTIENOS ŠAŠLYKAS
CHICKEN SHISH KEBAB

Patiekiama su virtais ryžiais, 
marinuotais raudonaisiais svogūnais, 
šviežių daržovių salotomis, adžikos 
padažu

Served with boiled rice, pickled red 
onions, fresh vegetable salad, and 
adjika sauce

7,50 €

When cooking grilled 
meat skewers, it is 
important that the 
pieces of meat would 
adjoin, but would not 
be pressed against each 
other very much – thus 
the meat will be cooked 
evenly and will remain 
juicy. 

Ant grilio kepant mėsos 
iešmelius, svarbu, kad 
gabaliukai liestųsi, 
tačiau nebūtų itin 
suspausti – taip iškeps 
tolygiai ir neišsausės.

XL DYDŽIO KIAULIENOS DEŠRELĖS
XL-SIZE PORK SAUSAGES 

Patiekiama su keptais burokėliais su 
rytietišku ir pesto padažu, bulvių koše 
su spirgučiais, garstyčiomis

Served with baked beetroot with 
oriental and pesto sauce, mashed po-
tatoes with cracklings, and mustard

9,00 €



BRAŠKIŲ DESERTAS
STRAWBERRY DESSERT

3,50 €

Norite baltesnių dantų? Valgykite braškes! 
Nusilpo akys? Ir vėl braškės! Jos tinka viskam – 

nuo uždegimų iki depresijos. 

You would like your teeth whiter? Eat 
strawberries! Your eyesight has been failing? 
Again, take strawberries! They work in many 
cases – from inflammation up to depression.



UOGŲ LIMONADAS
BERRY LEMONADE
2,50 €

ŠALTA AVIEČIŲ KAVA
COLD RASPBERRY COFFEE
2,50 €

BERGAMOČIŲ LIMONADAS
BERGAMOTE LEMONADE
2,50 €


