
LIETINIS SU „LA CRÊPE“ ŠEFO SŪDYTA LAŠIŠA IR KAPARĖLIAIS 
CREPE WITH “LA CRÊPE” CHEF’S SALTED SALMON AND CURD

5,00 €
Lietinis su sūdyta lašiša, kaparėliais ir lydytu sūreliu 
Crepe with salted salmon, capers and melted cheese

LIETINIS „CAPRESE“ SU TRIJŲ RŪŠIŲ SŪRIAIS
CREPE CAPRESE WITH THREE TYPES OF CHEESE

3,50 €
Lietinis su kietuoju sūriu, mocarela, feta, pomidorais, 
konservuotais kaparėliais, pesto padažu 
Crepe with hard cheese, mozzarella, feta, tomatoes, 
preserved capers, and pesto sauce Kaparėliai lašišai suteikia gaivumo ir 

atskleidžia bei subtiliai pabrėžia jos skonį.

Capers add a note of freshness to salmon 
and subtly emphasizes its flavour.
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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



LAPINĖS SALOTOS SU KREVETĖMIS IR MANGAIS
LEAF LETTUCE SALAD WITH PRAWNS AND MANGO

6,50 €
Salotų lapai, avokadai, mangai, vyšniniai pomidoriukai, 
sezamų aliejuje marinuotos karališkos krevetės. Patiekiama 
su mangų padažu

Lettuce, avocado, mango, cherry tomatoes, and king prawns 
marinated in sesame oil. Served with mango sauce

VIŠTIENOS IR BALTŲJŲ GRYBŲ SRIUBA
CHICKEN AND WHITE MUSHROOM SOUP

5,50 €
Vištienos filė, baltieji grybai, cukinija, svogūnai, 
morkos, saldžioji paprika, česnakas, 
imbieras, karis
Chicken fillet, white mushrooms, zucchini, onions, 
carrots, sweet paprika, garlic, ginger, and curry

Avokadas, mangas ir krevetės – lyg klasikinis 
ir niekada neatsibostantis stiliaus derinys.

Avocado, mango, and prawns are a somewhat classical 
combination of style that never makes you feed up.
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Baltieji grybai stilingai nugesina sriubos 
aitrumą ir pakylėja ją į naujas aukštumas.

White mushrooms stylishly soften the hot 
taste of soup and make it more sophisticated.
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MIDIJOS ALAUS PADAŽE
MUSSELS IN BEER SAUCE

10,00 €
Midijos, svogūnai, sviestas, alus, česnakas, grietinėlė. 
Patiekiama su keptomis bulvių skiltelėmis
Mussels, onions, butter, beer, garlic, and sweet cream. 
Served with baked potato wedges
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Gurmanų džiaugsmas midijos šiame 
patiekale – netikėtu ir stilingu amplua: 
prie jų puikiai dera ne tik baltojo vyno, 
bet ir alaus padažas!

The gourmet delight mussels in this dish 
appear in unexpected and stylish ‘role’: 
they are excellent not only with white 
wine, but also with beer sauce!



GAIVUS BRAŠKIŲ PYRAGAS
STRAWBERRY DESSERT

3,50 €

ILGIEJI MAKARONAI SU SAULĖJE DŽIOVINTAIS POMIDORAIS 
SPAGHETTI WITH SUN-DRIED TOMATOES 
PASIRINKTINAI / FOR YOUR CHOICE

GRILINTA VIŠTIENA / GRILLED CHICKEN

Virti makaronai, špinatų lapeliai, džiovinti 
pomidorai, vyšniniai pomidoriukai, svogūnai, 
saldžioji paprika, garstyčių padažas
Spaghetti, baby spinach, sun-dried tomatoes, cherry 
tomatoes, onions, sweet paprika, and mustard sauce

7,00 €
7,00 €

12,00 €

Gaivus braškių želės sluoksnis vasariškai karūnuoja šį pyragą, 
slepiantį lobį – burnoje tirpstantį kreminį pagrindą. 

A refreshing layer of strawberry jelly add a summer flavour 
‘crown’ to the tender creamy texture basis of this unique cake.
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GRILINTA KIAULIENA / GRILLED PORK

GRILINTU JAUTIENOS ANTREKOTU /
GRILLED BEEF ENTRECOTE



EGZOTINIŲ VAISIŲ IR APELSINŲ KOKTEILIS
EXOTIC FRUIT AND ORANGE COCKTAIL 

3,50 €

ŽALIASIS KIVIŲ IR OBUOLIŲ KOKTEILIS 
GREEN KIWI AND APPLE COCKTAIL  

3,00 €

ŽALIASIS BANANŲ IR OBUOLIŲ KOKTEILIS 
GREEN BANANA AND APPLE COCKTAIL    

3,50 €

EGZOTINIŲ VAISIŲ IR MORKŲ KOKTEILIS
EXOTIC FRUIT AND CARROT COCKTAIL     

3,50 €

Vaisių ir sulčių gėrimai 
sustiprins jūsų jėgas 
pavasariui – tai tikra 
vitaminų bomba!   

Fruits and juice drinks 
will boost your strength 
for spring - it’s a real 
vitamin bomb!
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