
Gardžios
picos!
Delicious La Crêpe pizza

Primavera 
Primavera 

ø 20 cm 4,50 € ø 30 cm 7,70 €
Mocarela, vyšniniai pomidorai, vytintas kiaulienos 
kumpis, kietasis sūris „Džiugas“, jauni špinatų lapeliai, 
gražgarstės, pomidorų padažas
Mozzarella, cherry tomatoes, dry-cured pork ham, hard 
cheese Džiugas, baby spinach, rucola, tomato sauce

Mexicana
Mexicana

ø 20 cm 4,90 € ø 30 cm 8,00 €
Mocarela, marinuota jautiena su rozmarinu, 
raudonieji svogūnai, konservuotos aitriosios paprikos, 
konservuoti žalieji ankštpipiriai, rūkyta šoninė, 
konservuotos saldžiosios paprikos, pomidorų padažas, 
jaunieji špinatų lapeliai
Mozzarella, tenderised beef with rosemary, red onions, 
canned hot paprika, canned green chili, smoked bacon, 
canned sweet paprika, tomato sauce, baby spinach

Jūros gėrybių 
Seafood pizza

ø 20 cm 6,00 € ø 30 cm 9,50 €
Mocarela, krevetės, lašiša, jūros gėrybių asorti, 
mėlynieji moliuskai, lydytas tepamas sūrelis, vyšniniai 
pomidorai, citrina, pomidorų padažas, gražgarstės, 
kalendros lapeliai, alyvuogių „angliukai“
Mozzarella, shrimps, salmon, assorted seafood, blue 
mussels, melted cheese dip, cherry tomatoes, lemon, 
tomato sauce, rucola, fresh coriander leaves, olive 
charcoals

Tradicinė Havajų
Traditional Hawaiian

ø 20 cm 2,50 € ø 30 cm 4,50 €
Mocarela, virtas kumpis, konservuoti ananasai, 
pomidorų padažas, šalto spaudimo alyvuogių aliejus
Mozzarella, boiled ham, canned pineapples, 
tomato sauce, cold pressed olive oil

Informacijos apie maisto patiekaluose 
esančias alergiją ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas ir produktus, 
teiraukitės aptarnaujančio personalo.

Please ask our waiting staff for 
information on allergens or intolerable 

ingredients contained in the dishes. 

Gausesnių picų asortimentas 

Paryžiaus 
Paris

ø 20 cm 3,60 € ø 30 cm 6,30 €
Mocarela, plėšytos  vištienos gabaliukai, pomidorai, 
gruzdinti pievagrybiai, majonezo ir grietinės padažas, 
pomidorų padažas, švieži bazilikai, šalto spaudimo 
alyvuogių aliejus
Mozzarella, shredded chicken, tomato, deep-fried 
champignons, mayonnaise and sour-cream sauce, 
fresh basil, cold pressed olive oil

Pica su grybais
Pica su pievagrybiais

ø 20 cm 3,17 €
ø 30 cm 5,50 €

BBQ
Pica su plėšyta vištiena ir šonine

ø 20 cm 5,00 €
ø 30 cm 8,29 €

Specialioji „La Crêpe“
Pica su vytintu kumpiu ir 
mėlynuoju pelėsiniu sūriu

ø 20 cm 5,00 €
ø 30 cm 8,75 €

Gardžioji plėšytos vištienos
Pica su plėšyta vištiena, pomidorais 
ir pievagrybiais

ø 20 cm 5,67 €
ø 30 cm 10,17 €

Capri
Pica su kumpiu ir pievagrybiais

ø 20 cm 4,60 €
ø 30 cm 8,60 €



Vištienos barbekiu
Chicken BBQ

ø 20 cm 3,70 € ø 30 cm 6,10 €
Mocarela, plėšytos vištienos gabaliukai, kiaulienos 
šoninės gabaliukai, kepsnių padažas, gražgarstės, 
pomidorų padažas, šalto spaudimo alyvuogių aliejus
Mozzarella, shredded chicken, bacon, BBQ sauce, 
rucola, tomato sauce, cold pressed olive oil

Margarita
Margarita 

ø 20 cm 2,30 € ø 30 cm 4,00 €
Mocarela, švieži bazilikai, pomidorų padažas, 
šalto spaudimo alyvuogių aliejus
Mozzarella, fresh basil, tomato sauce, 
cold pressed olive oil

Pesto pica su vištiena
Pesto pizza with chicken

ø 20 cm 4,50 € ø 30 cm 7,70 €
Mocarela, žalias pesto kremas, kepti vištienos 
kumpeliai, lydytas tepamas sūrelis, vyšniniai 
pomidorai, kepinti lazdyno riešutai, švieži bazilikai, 
pomidorų padažas, šalto spaudimo alyvuogių aliejus
Mozzarella, green pesto cream, roasted chicken thighs, 
melted cheese dip, cherry tomatoes, roasted hazelnuts, 
fresh basil, tomato sauce, cold pressed olive oil

Jautienos
Beef

ø 20 cm 5,60 € ø 30 cm 9,00 €
Mocarela, marinuota jautiena su rozmarinu, 
malta mėsa, konservuotos saldžiosios paprikos, 
konservuoti svogūnėliai, gražgarstės, 
padažas „Chipotle“, pomidorų padažas
Mozzarella, tenderised beef with rosemary, 
minced meat, canned sweet paprika, pickled baby 
onions, rucola, chipotle sauce, tomato sauce

Pesto pica su 
rudaisiais pievagrybiais
Pesto pizza with brown champignons 

ø 20 cm 3,50 € ø 30 cm 5,50 €
Mocarela, žalias pesto kremas, pievagrybiai, 
rudieji pievagrybiai, lydytas tepamas sūrelis, 
jauni špinatų lapeliai, gruzdinti svogūnai, 
šalto spaudimo alyvuogių aliejus
Mozzarella, green pesto cream, champignons, 
brown champignons, melted cheese dip, baby spinach,
deep-fried onions, cold pressed olive oil

Informacijos apie maisto patiekaluose 
esančias alergiją ar netoleravimą 

sukeliančias medžiagas ir produktus, 
teiraukitės aptarnaujančio personalo.

Please ask our waiting staff for 
information on allergens or intolerable 

ingredients contained in the dishes. 

Tradicinė kaprizingoji 
Traditional Capricious

ø 20 cm 2,50 € ø 30 cm 4,50 €
Mocarela, pievagrybiai, virtas kumpis, 
pomidorų padažas, šalto spaudimo alyvuogių aliejus
Mozzarella, champignons, boiled ham, tomato sauce, 
cold pressed olive oil

Gausesnių picų asortimentas 
Gurmanų vegetariška
Pica su cukinijomis, 
baklažanais ir feta

ø 20 cm 3,88 €
ø 30 cm 6,50 €

Provanso
Pica su malta mėsa 
ir šonine

ø 20 cm 4,86 €
ø 30 cm 8,71 €

Su šefo sūdyta lašiša
Pica su „La Crêpe“ šefo sūdyta lašiša 
ir marinuotu imbieru

ø 20 cm 5,63 €
ø 30 cm 9,38 €

Rosso Margarita
Pica su Mocarela

ø 20 cm 3,00 €
ø 30 cm 5,33 €

Ypatingoji Havajų
Pica su kumpiu ir ananasais

ø 20 cm 4,60 €
ø 30 cm 8,60 €


