
NAUJIENŲ PUOKŠTĖ
PAVASARIS / VASARA



350 €

ŠALTIBARŠČIAI su FETA ir 
MAŽOSIOMIS BULVYTĖMIS
 
COLD BEETROOT SOUP 
with FETA and BABY 
POTATOES
Patiekiama su feta, mažomis bulvytėmis.

Served with feta and baby potatoes.

450 €

ČEBUREKAS su AVIENA

“CEBUREK” with
 MUTTON
Patiekiama su naminiu sultiniu.

Served with homemade broth.

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.

A crispy and homemade-like “ceburek”, 
which has the same delicious taste both 

on rainy and on sunny days.  

Traškus ir tarsi namuose keptas čeburekas, 
kuriam nėra blogo ar gero oro.



BULVINIAI BLYNAI 
su SKUMBRĖS ir 
MASKARPONĖS KREMU
 
POTATO PANCAKES 
with MACKEREL and 
MASCARPONE CREME
Patiekiama su skumbrės užtepėle, 
lengvai marinuotais agurkais.

Served with mackerel spread and 
light-pickled cucumbers.

650 €

TROŠKINTŲ 
KOPŪSTŲ 
KROKETAI
 
STEWED 
CABBAGE 
CROQUETTES
Patiekiama su rūkyto 
sūrio padažu.

Served with smoked 
cheese sauce.

650 €

850 €

AGURKŲ SALOTOS 
su SŪDYTA LAŠIŠA
 
CUCUMBER and 
SALTED SALMON 
SALAD

Salotų lapai, lengvai marinuoti 
agurkai, sūdyta lašiša, feta, agurkų 
marinatas, ankštiniai žirniai, keptų 
sėklų mišinys.

Lettuces, light-pickled 
cucumbers, salted salmon, 
feta, pickle juice, snow peas, 
and roasted seed mix.



As two dishes in one. It‘s a tasty stuffed 
potato, which is recommended with 

shish-kebab. You will definitely 
ask for more.

Stewed aubergine sauce that is particularly 
recommended with a golden and flavourful chicken.

Lyg du patiekalai viename. Skaniai įdaryta 
bulvė, kuri nepaprastai tinka prie šašlyko. 

Pamatysite, kaip vis norėsis skanauti.

Troškintų baklažanų padažas – ypatingai 
dera prie auksaspalvio ir kvapnaus viščiuko.

1000€

VIŠČIUKAS su 
„PADRON“ PIPIRAIS
 
CHICKEN with 
„PADRON“ PEPPERS
Patiekiama su mažomis bulvytėmis, 
baklažanų kremu, „Padron“ pipirais.

Served with baby potatoes, 
aubergine crème, and 
„Padron“ peppers.

900 €

KIAULIENOS ir „PADRON“ 
PIPIRŲ ŠAŠLYKAS
 
PORK and „PADRON“ 
PEPPERS SHISH KEBAB
Kiaulienos sprandinė, „Padron“ pipirai.
Patiekiama su įdaryta bulve, čimičiurio padažu.

Pork neck, „Padron“ peppers. Served with 
stiffed potato and chimichurri sauce. 
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Svečių nuomonių telefonas: +370 687 34 014

Vilnius
Viršuliškių g. 40

(PC „Mada“)

Klaipėda
Baltijos 24B / Taikos 64

(PC „Taikos 64“) 

Vilnius
Lukšio g. 34

(PC „Banginis“)

Šiauliai
Aido g. 8-1

(PPC „Akropolis“)

Kaunas
V. Krėvės pr. 57

Vilnius
Vokiečių g. 3-15

Klaipėda 
Žvejų g. 12

Vilnius
Pilies g. 8


