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PAVASARIS ‘19

Sezoninės naujienos



ŽUVIENĖ SU PRANCŪZIŠKU PADAŽU
FISH SOUP WITH FRENCH SAUCE

5,00 €
Pankolis, pomidorų tyrė, menkės filė, 
midijos, virtos bulvės, kalendra. Patiekiama 
su traškios keptos duonos riekelėmis.

Fennel, tomato puree, cod fillet, mussels, 
boiled potatoes, coriander. Served with crispy 
bread slices.

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

ŽALIOSIOS SALOTOS
SU VIŠTIENOS KEPENĖLĖMIS
GREEN SALAD WITH CHICKEN LIVER

5,00 €
Vištienos kepenėlės, salotų lapai, 
šparaginės pupelės, apelsinai, 
balzamiko padažas, marinuoti 
raudonieji svogūnai, kalendra.

Chicken liver, lettuce, asparagus beans, 
oranges, balsamic sauce, pickled red 
onions, coriander.

ANTIES CONFIT SU ŽALIU VELOUTE
DUCK CONFIT WITH GREEN VELOUTE

11,00 €
Anties confit, žirneliai, salierų gumbai, žirnelių tyrė.
Duck confit, peas, celery tubers,peas puree.

ŠEFO ŽUVIS, KEPTA SVIESTE
CHEF’S FISH BAKED IN BUTTER

7,50 €
Baltosios žuvies filė, šparaginės 
pupelės, žirnelių ankštys, 
mažos morkytės, žirnelių tyrė, 
krapai, žirneliai, kietasis sūris 
„Džiugas“.

White fish fillet, asparagus beans, 
peas pods, baby carrots, peas 
puree, dill, peas, hard cheese 
“Džiugas”.

VAFLIAI SU ŠOKOLADU 
IR ŠILAUOGĖMIS
WAFFLES WITH 
CHOCOLATE AND BILBERRIES

5,00 €
Vafliai, šokolado padažas, 
šilauogės, lazdynų riešutai, 
ledai, klevų sirupas, citrina, 
plakta grietinėlė, mėtos.

Waffles, chocolate sauce, 
bilberries, hazelnuts, ice 
cream, maple syrup, 
lemon, whipped 
cream, mint.

VAFLIAI SU KARAMELE IR AVIETĖMIS
WAFFLES WITH CARAMEL AND RASPBERRIES

5,00 €
Vafliai, trintos avietės, avietės, karamelinis padažas, kiviai, bananai, plakta grietinėlė, ledai, migdolų drožlės, cinamonas, mėtos.
Waffles, raspberry puree, raspberries, caramel sauce, kiwi, bananas, whipped cream, ice cream, almond shavings, cinnamon, mint.


