
NAUJIENOS
ĮSIMINTINOMS PROGOMS

RUDUO / ŽIEMA



When a combination like this lands on 
your plate, you just have to try it.

Kai lėkštėje nugula toks derinys, 
tiesiog privalai paragauti. 

450 €

ŠVENTINIS SILKĖS 
UŽKANDIS ant 
KEPINTOS DUONOS
 
FESTIVE HERRING 
SNACK on TOASTED 
BREAD
Silkė ir burokėlių salotos su cinamonu 
patiekti ant kepintos juodos duonos.

Herring and beet salad with cinnamon 
served on toasted black bread.

650 €

ŠILTOS MAŽŲJŲ BULVYČIŲ 
ir RŪKYTŲ PAPRIKŲ 
SALOTOS su VIŠTIENA
 
WARM BABY POTATOES, 
BELL-PEPPER and 
CHICKEN SALAD
Patiekiama su žolelių padažu.

Served with herb sauce.

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.



KIAULIENOS, GRYBŲ ir 
PASTARNOKŲ TROŠKINYS
 
PORK, MUSHROOMS 
and PARNIPS STEW
Patiekiama su mažosiomis bulvytėmis, 
pastarnokų traškučiais.

Served with baby potatoes and parsnip chips.

Šiltas ir kvapnus dubenėlis, 
kuriame tikras skonių žaismas.

550 €

BULVINIAI BLYNAI, 
ĮDARYTI ŠONINE ir SŪRIU
 
BACON and CHEESE-
STUFFED POTATO 
PANCAKES
Patiekiama su grietine ir kastiniu.

Served with sour cream and Samogitian 
national sour butter-type sauce ‘kastinys’.

800 €

A warm and fragrant bowl offering 
a real play of flavours.



Nuostabi lietuviška klasika 
su gaiviu ledų potėpiu. 

1100 €

ŠONKAULIAI 
 
RIBS
Patiekiama su mažosiomis bulvytėmis, 
konservuotais agurkais, marinuotais 
pomidorais, raugintais kopūstais.

Served with baby potatoes, pickled 
cucumbers, pickled tomatoes, and sauerkraut.

450 €

SKRUZDĖLYNAS su 
LEDAIS ir ŠILTU
VANILINIU PADAŽU
 
THIN PASTRY BISCUIT and 
ICE CREAM DESSERT with 
WARM VANILLA SAUCE
Patiekiama su vaniliniu padažu, 
šviežiomis uogomis, ledais ir medumi.

Served with vanilla sauce, fresh 
berries, ice cream and honey.

A wonderful Lithuanian classic with 
a refreshing touch of ice-cream.
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