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Gedimino pr. 13, Vilnius

Saltoniškių g. 9, Vilnius PLC „Panorama“

Upės g. 9, Vilnius PC „CUP“

Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas PLC “Akropolis“

Tilžės g. 109, Šiauliai PLC „Saulės miestas“

Savitiškio g. 61, Panevėžys PC“RYO“

Žemaitijos g. 38, Mažeikiai

Dangiški blyneliai THE NEW HISTORY 
OF LITHUANIAN COURSES

Bulvinis blynas su tunu
Potato pancake with tuna

5,75 €

Petiekiama su tuno užtepėle, keptais putpelių 
kiaušiniais, jaunais špinatų lapeliais
Served with tuna casserole, scrambled quail eggs, 
baby spinach

Bulvinis blynas su rūkyta
šonine ir vištiena
Potato pancake with smoked
bacon and chicken                   

6,50 €

Bulvinis blynas, citrininė grietinė, rūkyta gruzdinta 
kiaulienos šoninė, keptos vištienos juostelės, krapai, 
švieži kalendrų lapeliai

Potato pancake, lemon sour cream, fried smoked 
bacon, roast chicken strips, dill, fresh coriander leaves



Apkepti didžkukuliai su mėsa
Fried potato dumplings

4,50 €    

Patiekiama su kastiniu, sviesto ir grietinės,
pievagrybių arba grietinės ir spirgučių
padažu. 
Served with Samogitian traditional sour-cream 
butter, butter and sour-cream, champignon or 
greaves and sour-cream sauce.

Tradiciniai
šaltibarščiai 
Traditional cold red 
beetroot soup 

2,60 €

Patiekiama su bulvytėmis, 
žaliuoju mėtų ir baziliko 
padažu, alyvuogių 
„angliukais“, šviežio agurko 
šiaudeliais, virtu kiaušiniu
Served with potatoes, green 
basil and mint sauce, olive 
“coal”, fresh cucumber sticks, 
boiled egg

Didžkukuliai su mėsa
Potato-meat dumplings
    
       

2,80 €       4,50 €

Patiekiama su kastiniu, sviesto ir grietinės, 
pievagrybių arba grietinės ir spirgučių 
padažu.
Served with Samogitian traditional sour-cream 
butter, butter and sour-cream, champignon or 
greaves and sour-cream sauce

pusė porcijos
half portion

Bulvinis blynas
Potato pancake             

2,75 €

Rekomenduojama su grietinės padažu
Recommended sour cream sauce

Bulvinis blynas su įkeptais pievagrybiais ir 
jaunais špinatų lapeliais
Potato pancake with baked-in champignons 
and baby spinach leaves                     

4,20 €

Patiekiama su gruzdintais pievagrybiais, jaunais špinatų 
lapeliais. Rekomenduojama su pievagrybių padažu
Served with fried champignons and baby spinach. 
Recommended with champignon sauce

Bulvinis blynas su
„La Crêpe“ šefo sūdyta lašiša
Potato pancake with “La Crêpe”
chef’s salted salmon  

6,70 €

Patiekiama grūdėtų garstyčių ir medaus padažu,
saulėgrąžų daigais ir burokėlių lapeliais.
Rekomenduojama su grietinės padažu
Served with grainy mustard and honey sauce, sunflower sprouts 
and beetroot leaves. Recommended with sour cream sauce

Bulvinis blynas, įdarytas šonine
Potato pancake stuffed with bacon

4,60 €

Patiekiama su kąstiniu, žaliais žirneliais ir burokėlių 
lapeliais. Rekomenduojamas su grietinės padažu
Served with Lithuanian Samogitian sour cream butter, green 
peas and beet leaves. Recommended with sour cream sauce

Bulvinis blynas su įkeptais 
pievagrybiais ir gruzdinta šonine
Potato pancake with baked-in 
champignons and fried bacon      

4,80 €

Patiekiama su gruzdintais pievagrybiais, rūkyta 
gruzdinta kiaulienos šonine, žirnių daigais, grietine
Served with fried champignons, smoked fried bacon,
pea sprouts, sour cream

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.


