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SALOTOS SU GRUZDINTA BURATA
DEEP-FRIED BURRATA SALAD

7,50 €
Burata sūris, gražgarstės, vyšniniai pomidorai, 
pesto padažas, cukinija, marinuotos 
alyvuogės, kepintų sėklų mišinys, riešutai.
Burrata cheese, rucola, cherry tomatoes, pesto 
sauce, zucchini, pickled olives, roasted seed mix, 
and nuts.

Traškaus sluoksnio 
  apsuptos   

   buratos vilionė.  Temptation of crispy-layer-

 WRAPPED BURRATA. 
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LIETINIS SU MASKARPONĖS KREMU, 
ŠONINE IR KIAUŠINIU
CREPE WITH MASCARPONE CREME, 
BACON AND EGG

6,00 €
Lietinis su maskarponės įdaru ir 
kiaušiniais, naminių pomidorų 
padažu, gražgarstėmis, feta, rūkyta 
kiaulienos šonine.

Crepe with mascarpone crème, eggs, 
homemade tomato sauce, rucola, 
feta cheese, and smoked bacon.

   Sotus, traškus 

        ir neatsivalgo-

     mas.. Substantial, 

crispy and making 

to come back for 

more…

šiandien nereikia skaičiuoti 
  kalorijų, o tiesiog norisi  
blynelio, kuris DŽIUGINTŲ.

No need to count calories 
today, just craving for a 

pancake that would make 
you HAPPY.
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STERKAS SU ŽALIŲJŲ ŽIRNELIŲ KREMU KEPTUVĖLĖJE
PIKE-PERCH WITH GREEN PEA CREAM IN A HOT PAN

12,00 €
Patiekiama su midijų mėsos padažu, 
žirnelių kremu, smidrais, vyšniniais 
pomidorais, baravykais.

Served with mussel meat sauce,
green pea cream, asparagus, 
cherry tomatoes, and boletus 
mushrooms.

                Baravykų ir         vyšninių pomidorų       draugijoje.     In the company of bole-tus mushrooms and  TOMATOES. 

MIDIJOS PESTO PADAŽE
MUSSELS IN PESTO SAUCE

12,00 €
Midijos, svogūnai, česnakai, baltas vynas, 
grietinėlė, pesto padažas, majonezo-pesto 
padažas. Patiekiama su gruzdintomis 
bulvytėmis.

Mussels, onions, garlic, white wine, sweet cream, 
pesto sauce, mayonnaise-pesto sauce. Served with 
French fries.

  čia susitinka  

       bazilikai su česnakais, 

kad apžavėtų midijas. 

      Here basil and

               garlic meet to 

   bewitch mussels. 



HAVAJŲ VIŠTIENOS IEŠMELIAI KEPTUVĖLĖJE
HAWAIIAN CHICKEN SKEWERS IN A HOT PAN

8,50 €
Vištienos kumpeliai, cukinija, ananasas, 
mėlynieji svogūnai. Patiekiama su kuskusu, 
jaunais špinatų lapeliais, vyšniniais 
pomidorais, naminiu pomidorų padažu, 
bazilikais.

Chicken thighs, zucchini, pineapple, red onions. 
Served with couscous, baby spinach, cherry 
tomatoes, homemade tomato sauce, and basil.

CITRININĖ TARTALETĖ
LEMON TARTELETTE

4,50 €
Patiekiama su ledais, 
sezoninėmis uogomis, 
milteliniu cukrumi.

Served with ice cream, seasonal 
berries, and powdered sugar.

 baigiamoji deserto nata – 
 gaivūs vaniliniai ledai.  

       
The closing note of this dessert –
 refreshing vanilla ice cream.

       

1,2,3... ir Jūs

jau esate 

     Havajuose.

1,2,3...and you 

are already 

 in Hawaii. 

    Patiekalui 
          išskirtinio žavesio 
     suteikia perlinio
                kuskuso burbuliukai.

       
  

      The bubbles of pearl  
    couscous add excep  
         tional charm and 
               allurement 
                          to a dish.  
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Gedimino pr. 13, Vilnius
Upės g. 9, Vilnius (PC „VCUP“)

Savitiškio g. 61, Panevėžys (PC „RYO“)
Žemaitijos g. 38, Mažeikiai

www.lacrepe.lt       lacrepe.blynine
Nuomonių telefonas: + 370 687 34 014

Keliauk, skanauk 
 ir ragauk! 

Ir nepamiršk, kad gali 
               užsisakyti į namus.

Travel and taste! 
And remember that home 

delivery is always 
              available for you.  


