
50%
SEFO  TOP   PATIEKALAMS 



Salotos su mocarela ir vyšniniais 
pomidoriukais
Salad with mozzarella and cherry 
tomatoes

4,80 €   2,40 €
Salotų lapai, vyšniniai pomidoriukai, mocarela, 
šparaginės pupelės, sezamų sėklos. Patiekiama su 
bazilikų ir mėtų padažu

Lettuce, cherry tomatoes, mozzarella, green beans, 
sesame seeds. Served with basil and mint dressing

Karamelizuoti lietiniai su 
miško uogomis
Caramelised crepes with 
wild berries

4,90 €   2,45 €
Su cukrumi ir brendžiu karamelizuoti 
lietiniai, įdaryti miško uogomis 

Crepes filled with wild berries, 
caramelised in sugar and brandy 

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.

Lietinis su čederiu ir kumpiu
Crepe with cheddar and ham

4,00 €   2,00 €
Lietinis su kumpiu, sūriu, varškės ir čederio 
padažu, gražgarstėmis

Crepe with ham, cheese curd-cheddar sauce, 
and arugula

Lietinis su sūriu, kumpiu
ir pievagrybiais
Crepe with cheese, ham
and champignons

3,70 €   1,85 €
Rekomenduojama su sviesto ir
grietinės arba pievagrybių padažu

Recommended butter and sour
cream or champignon sauce

Nuolaidos 
nesumuojamos.
Discounts cannot 

be summed.

Bulvinis blynas
Potato pancake              

2,90 €    1,45 €
Rekomenduojama su grietinės padažu

Recommended sour cream sauce

Lietinis su vištiena, 
morkomis ir grybais
Crepe with chicken, 
mushrooms and 
carrots

3,70 €   1,85 €
Rekomenduojama su 
sviesto ir grietinės padažu

Recommended butter and 
sour cream sauce

Trinta brokolių ir sūrio sriuba
Creamy broccoli and cheese soup

3,80 €   1,90 €
Svogūnai, česnakas, brokoliai, grietinėlė, lydytas sūrelis. 
Patiekiama su žaliuoju mėtų ir bazilikų padažu, sojų pupelėmis, 
traškiais svogūnais, žirnių daigais

Onions, garlic, broccoli, cream, melted cheese. Served with green 
mint and basil sauce, soya beans, caramelised onions, pea sprouts

Salotos su avinžirnių kotletukais
Salad with Chick-pea cutlets

3,80 €   1,90 €
Salotų lapai, avinžirnių kotletukai, cukinija, burokėlių 
lapeliai, jauni špinatų lapeliai. Patiekiama su graikiško 
jogurto ir žolelių padažu

Lettuce, chick-pea cutlets, zucchini, beet leaves, spinach 
leaves. Served with Greek yogurt and herb sauce

Karštoje keptuvėje patiekiami lietiniai 
su vištiena, morkomis ir grybais
Pancakes served in a hot pan

5,10 €   2,55 €
Patiekiama su grietinėlėje troškinta vištiena, 
morkomis, grybais, sojų pupelėmis, žirnių daigais

Pancakes with chicken, carrots and mushrooms. 
Served with soy beans, pea sprouts

Amerikietiški blyneliai 
su vištiena, morkomis 
ir grybais
American pancakes 
with chicken, carrot 
and mushrooms

4,50 €   2,25 €
Amerikietiški blyneliai, 
troškinta vištiena, 
pievagrybiai, morkos, sūrio 
padažas, kalendros, krapai

American pancakes with 
stewed chicken, champignons, 
carrot and cheese sauce, 
coliander, dill



Nuomonių telefonas: +370 687 34 014

„RYO“


