
JAUČIO LIEŽUVIO SALOTOS su 
ŽOLELIŲ PADAŽU ir MAJONEZU 

BEEF TONGUE SALAD with HERB 
MAYONNAISE

Salotų lapai, bulvės, morkos, konservuoti agurkai, žirneliai, 
virtas jaučio liežuvis, obuoliai, majonezas, žolelių padažas.

Lettuce, potatoes, carrots, pickled cucumbers, green peas, 
boiled beef tongue, apples, mayonnaise, herb dressing.

450 €   360 €
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ŽALIOSIOS SALOTOS su
KEPINTŲ SĖKLŲ MIŠINIU
GREEN SALAD with ROASTED

SEED MIXTURE
Salotų lapai, vyšniniai pomidorai, agurkai, morkos,

skrebučiai, kepintų sėklų mišinys, padažas 
pasirinktinai. Rekomenduojama su žolelių padažu.

Lettuce, cherry tomatoes, cucumbers, carrots, 
ciabatta toasts, roasted seeds, dressing upon choice. 

Herb dressing recommended.

400 €   320 €
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BARŠČIAI
BORSCH
Bulvės, burokėliai, svogūnai, morkos, rūkytų 
kiaulių ausų gabaliukai. Patiekiama su grietine.
Potatoes, beetroots, onions, carrots, smoked 
pork ear bits. Served with sour cream.

230 €   184 €

1

KEPENĖLIŲ KOTLETUKAI
SMALL LIVER CUTLETS
Patiekiama su bulvių koše, marinuotų 
burokėlių salotomis, pievagrybių padažu.
Served with mashed potatoes, pickled 
beetroot salad, mushroom sauce.

500 €   400 €
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Nuolaidos
nesumuojamos /
Discounts cannot be 
summed

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

ŠEFO
PATIEKALAMS

-20%



LIETUVIŠKAS KARBONADAS
LITHUANIAN PORK CHOP

Džiūvėsėliuose apvoliota kepta kiaulienos nugarinė. 
Su pasirinktu garnyru ir padažu. Rekomenduojama 

su pievagrybių padažu.
Roasted bread pork loin. Garnish and sauce upon 

choice. Champignon sauce recommended.

550 €   440 €
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KAIMIŠKA PICA (30cm) 
RURAL PIZZA (30cm)
 Sūris, rūkytos vištienos gabaliukai, kiaulienos šoninės gabaliukai, 
mėlynieji svogūnai, gruzdinta paprika, majonezo ir „Čipotle” padažas, 
pomidorų padažas, prieskoniai picai.
Cheese, smoked chicken slices, bacon slices, red onions, fried 
paprika, Chipotle – mayonnaise sauce, tomato paste, pizza seasoning.

550 €   440 €
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LAUŽYTAS TINGINYS su LEDAIS 
BROKEN TINGINYS PIE with ICE-CREAM
Sausainiai, sviestas, virtas sutirštintas pienas, kakava, 
avietės, ledai.
Crackers, butter, simmered sweetened condensed milk, 
cocoa, raspberries, ice cream.

430 €   344 €
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BULVIŲ TARKAINIAI
GRATED POTATO PANCAKES
Stambiai tarkuoti bulviniai blynai. Patiekiama su 
spirgučiais ir grietine, grietine arba kastiniu.
Roughly grated potato pancakes. Served with greaves 
and sour-cream, sour cream, or Samogitian traditional 
sour-cream butter.

360 €   288 €
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LIETUVIŠKA LAZANIJA
LITHUANIAN-STYLE LASAGNE
Bulviniai blynai, pievagrybių padažas, 
fermentinis sūris, grietinė.
Potato pancakes, champignon sauce, 
fermented cheese, sour-cream.

450 €   360 €
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VIŠTIENOS KEPSNYS 
CHICKEN ROAST
Patiekiama su grikiais, ridikėliais, grietinėlės 
su garstyčiomis ir čiobreliais padažu.
Served with buckwheat , radish, cream with 
mustard and thyme sauce.

650 €   520 €
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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.


