
50%
SEFO  TOP   PATIEKALAMS 



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

4,70 €   2,35 €
Patiekiama su gruzdintais pievagrybiais, jaunais špinatų 
lapeliais. Rekomenduojama su pievagrybių padažus 

Served with fried champignons, baby spinach. 
Recommended with champignon saucey 

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 sūriu ir kumpiu
Crepe with cheese and ham

3,80 €   1,90 €
Rekomenduojama su sviesto ir 
grietinės padažu

Recommended butter and sour
cream sauce

Lietinis su vištiena ir
citrininiu sūrio padažu
Crepe with chicken and
lemon cheese sauce

5,50 €   2,75 €
Patiekiama su citrininiu sūrio 
padažu, baziliko lapeliais, 
aitriąja paprika

Crepes with lemon cheese
sauce, basil leaves and
chilli pepper

Nuolaidos 
nesumuojamos.
Discounts cannot 

be summed.

Vištienos ir baltųjų grybų sriuba
Chicken and white mushroom soup             

5,50 €    2,75 €
Vištienos filė, baltieji grybai, cukinija, 
svogūnai, morkos, saldžioji paprika, česnakas, 
imbieras, karisu

Chicken fillet, white mushrooms, zucchini, 
onions, carrots, sweet paprika, garlic, ginger,
and curry

Lietinis su bananais
Crepe with banana

3,00 €   1,50 €
Rekomenduojamasu šokolado 
arba karamelės padažu

Recommended with chocolate or 
caramel sauce

Cezario salotos su vištiena
Caesar salad with grilled chicken

6,00 €   3,00 €
Salotų lapai, vyšniniai pomidoriukai, juodosios alyvuogės su 
kauliukais, vištiena, traškios keptos duonos riekelės, kietasis 
sūris. Patiekiama su ančiuvių padažu

Lettuce, cherry tomatoes, black olives with pits, chicken, crispy 
toast, parmesan cheese. Served with anchovy dressing

Ilgieji makaronai su saulėje džiovintais 
pomidorais ir grilinta kiauliena
Spaghetti with sun-dried
tomatoes and grilled pork

8,00 €   4,00 €
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

Lietinis su saldžia varške
Crepe with sweet curd

3,00 €   1,50 €
Rekomenduojama su trintų 
braškių padažu ir grietine

Recommended mashed strawberries 
sauce and sour cream

Amerikietiški blyneliai 
su klevų sirupu
American pancakes 
with maple syrup

4,20 €   2,10 €




