
KREMINĖ GRYBŲ SRIUBA
SAMOGITIAN CREAMY 
MUSHROOM SOUP
Baravykai, svogūnai, česnakai, rūkyta šoninė, bulvės, morkos, 
salierai, grietinėlė. Patiekiama su duonos trupiniais, keptais 
baravykais ir svogūnų laiškais.
Boletus mushrooms, onions, garlic, smoked bacon, potatoes, 
carrots, celery, and sweet cream. Served with bread 
crumbles, fried boletus mushrooms and spring onions.

350 €   280 €

BAJORIŠKOS SALOTOS
su VIŠTIENA

NOBLEMEN CHICKEN SALAD
Kepti vištienos kumpeliai, gruzdinta šoninė, salotų 

lapai, vyšniniai pomidorai, mažosios bulvytės, 
smidrai, ridikėliai, apelsinų ir garstyčių padažas.

Roasted chicken thighs, deep-fried bacon, 
lettuce, cherry tomatoes, baby potatoes, 

asparagus, radish, orange and mustard dressing.

800 €   640 €

1

2

BULVIŲ IR ŠIRDELIŲ MIŠRAINĖ
POTATO and HEART SALAD

Virtos vištų širdelės, kepti svogūnai, marinuoti 
kelmučiai, mažosios bulvytės, porai, špinatų lapeliai, majonezas.
Boiled chicken hearts, fried onions, pickled honey mushrooms, 

baby potatoes, leek, baby spinach, mayonnaise.

550 €   440 €
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BULVIŲ PLOKŠTAINIS                             
su VIŠTIENA
BAKED POTATO 
PUDDING with CHICKEN
Patiekiama su kastiniu.
Served with Samogitian traditional sour cream butter.

500 €   400 €
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Nuolaidos
nesumuojamos /
Discounts cannot be 
summed

-20%
PAMĖGTIEMS 
PATIEKALAMS 



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

540 €   432 €
BULVIŲ TARKAINIAI su ŠONINE
GRATED POTATO PANCAKES with BACON
Stambiai tarkuoti bulviniai blynai su šonine. Patiekiama su spirgučiais 
ir grietine, grietine arba kastiniu. 
Roughly grated potato pancakes with bacon. Served with greaves 
and sour-cream, sour cream or Samogitian traditional sour cream 
butter.

450 €   360 €

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.

PICA „BOBULYTĖS LINKĖJIMAI“, 30 cm 
WISHES FROM GRANDMOTHER PIZZA, 30 cm

 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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VIŠTIENOS KEPENĖLIŲ TROŠKINYS
CHICKEN LIVER STEW       
Patiekiama su bulvių koše, konservuotais agurkais, marinuotais 
pomidorais.
Served with mashed potatoes, pickled cucumbers,pickled tomatoes.

600 €   480 €

9

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.

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.

680 €   544 €
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