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Lietinis su „La Crêpe“  
šefo sūdyta lašiša ir varške
Crepe with “La Crêpe” 
chef‘s salted salmon  
and curd                    
  
6,00€    3,00 €
Lietinis su sūdyta lašiša ir varške. 
Rekomenduojama su špinatų ir 
grietinėlės padažu

Crepe with salted salmon, curd. 
Recommended with spinach and 
sour cream sauce

Lietinis su čederiu 
ir kumpiu 
Crepe with cheddar 
and ham       

4,50€    2,25 €
Lietinis su kumpiu, sūriu, varškės 
ir čederio padažu, gražgarstėmis

Crepe with ham, cheese curd-
cheddar sauce and arugula

03
Karamelizuoti lietiniai  
su miško uogomis 
Caramelised crepes  
with wild berries 
 
4,80€    2,40 €
Su cukrumi ir brendžiu 
karamelizuoti lietiniai, įdaryti 
miško uogomis

Crepes filled with wild berries, 
caramelised in sugar and brandy 

04 Trinta baravykų sriuba
Creamy boletus soup 
         
4,50€    2,25 €
Baravykai, svogūnai, salierų stiebai, 
česnakai, bulvės, grybai, grietinėlė. 
Patiekiama su traškios keptos duonos 
riekelėmis, saulėgrąžų daigais, 
alyvuogių „angliukais“

Boletus, onions, garlic, celery stems, 
potatoes, mushrooms, cream. Served with 
crispy bread toasts, sunflower sprouts, 
olive “coals”

08

Salotos su feta, putpelių 
kiaušiniais ir šoninės skrebučiais    
Salad with feta cheese, quail  
egg and bacon crisps      

5,50€    2,75 €
Salotų lapai, feta, vyšniniai pomidoriukai, 
putpelių kiaušiniai, traški šoninė,  
burokėlių lapeliai. Rekomenduojama  
su ančiuvių padažu

Lettuce, feta cheese, cherry tomatoes,  
quail eggs, crispy bacon, beet leaves. 
Recommended with anchovy dressing
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Keptos midijos su rūkyta šonine
Baked mussels with smoked bacon 

11,50€    5,75 €
Midijos, kietasis sūris, vyšniniai pomidorai, 
aitrosios paprikos, kiaulienos šoninė, svogūnai, 
grietinėlė

Mussels, bard cheese, cherry tomatoes, chilli 
peppers, bacon, onions, cream

05

Lietinis su sūriu 
ir vištiena
Crepe with cheese 
and chicke                              

5,50€     2,75 €
Rekomenduojama su sviesto
ir grietinės arba sūrio padažu

Crepe with cheese and chicken.
Recommended with butter and sour 
cream or cheese sauce

02

Vištienos kroketai 
Chicken croquettes

7,00€    3,50 €

Patiekiama su čederio ir 
varškės padažu, kalendromis

Served with cheddar and 
curd sauce, coliander
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