KVIEČIAME „APERITIVO“ / LET‘S GET AN APERITIVO /
PRENDIAMO UN APERITIVO
“APERITIVO“. Tai paprasta idėja ir funkcionalus būdas susitikti su draugais, geriant kokteilį ar vyną,

ir mėgaujantis užkandžiais. Kilęs iš lotyniško aperitivus (atidaryti), “Aperitivo“ yra skirtas sužadinti
apetitą ir atverti skonio pumpurus, ruošiantis vakarienės malonumams.
“DAUGIRDO APERITIVO“ VALANDA TERASOJE
DARBO DIENOMIS 17 – 19 VAL., ŠVENČIŲ DIENOMIS 12 – 14 VAL
“APERITIVO“ TAISYKLĖS:
Vienas gėrimas – viena užkandžių lėkštė tik už 1.00 Eur.
Jei norite daugiau maisto – pirkite dar vieną gėrimą (kokteilį, vyną, alų, nealkoholinį gėrimą).
Užkandžių lėkštelė neturėtų pakeisti jūsų vakarienės.
......................................................................................................................................................................

APERITIVO. It’s a simple idea and a very social way of meeting up with friends, having a cocktail or wine, and
enjoying hors d’oeuvres. Derived from the Latin aperitivus, to open, aperitivo is meant to stimulate the appetite
and tease the taste buds, previewing the delights of dinner.

DAUGIRDAS TERRACE APERITIVO TIME
WEEKDAYS 17 – 19 H., HOLIDAYS 12 – 14 H.
APERITIVO RULES:
One drink means one plate of food for 1.00 Eur only.
If you want more food, buy another drink (cocktail, wine, beer, soft drink).
The food for an aperitivo is not supposed to replace your dinner .

APERITYVAI / APERITIF
Persikų Aperol Spritz / Peach Aperol Spritz
Aperol, baltųjų persikų sirupas, putojantis vynas, gazuotas vanduo
Aperol, white peach pyrup, sparkling wine, soda water

5.50 Eur

Aperol tonikas su agurkais / Aperol Cucumber Tonic
Aperol, agurkų sirupas, tonikas, mėtos
Aperol, cucumber syrup, tonic water, mint

5.00 Eur

Rytietiškas Campari Yuzu „limonadas“ / Azian Campari Yuzu lemonade
Campari, Yuzu (Rytų Azijos citrusinis vaisius) sirupas, gazuotas vanduo
Campari, Yuzu syrup, soda water

6.00 Eur

Apelsininis Campari / Campari Orange
Campari, šviežiai spaustos apelsinų sultys
Campari, fresh orange juice

7.00 Eur

Sūrus „999“ / Salted „999“
raudonos devynerios „999“, putojantis vynas, raudonųjų greipfrutų sirupas
orange-lemon-herb flavour liqueur, sparkling wine, red grapefruit syrup

6.50 Eur

Aistringas „999“ / Red Passion „999“
raudonos devynerios „999“, pasiflorų sirupas, obuolių sultys
orange-lemon-herb flavour liqueur, passion fruit syrup, apple juice

6.00 Eur

Draugų kokteilis 3 litrų taurėje / Friends cocktail (3 l glass capacity) 25.00 Eur

VANDUO / DETOX WATER
Su greipfrutais ir rozmarinais
Grapefruit rosemary infusion

500 ml 1.80 Eur

„APERITYVO“ UŽKANDŽIAI / APERITIVO SNACKS
Šaltųjų užkandžių rinkinys (6 vnt.) / Cold assorted snacks (6 pcs.)
5.30 Eur
Grissini, Focaccia su tunais, Top 4 itališkos salotos / Grissini, Tuna Focaccia, Top 4 Italian salad
Karštųjų užkandžių rinkinys (6 vnt.) / Hot assorted snacks (6 pcs.)
„Apelsinas“, Ravioli, Polpette, midijos, įdaryti pievagrybiai, picela su pomidorais
Arancini, Ravioli, Polpette, mussels, stuffed fieldmuhrooms, tomato picela

5.30 Eur

Skrebučiai „Bruschetta“ (4 vnt.) / Bruschetta (4 pcs.)
4.80 Eur
pomidorai, ožkų sūris, braškės / Prosciutto / obuoliai, šoninė / špinatai, sūris, kedrų riešutai
tomato, goat cheese, strawberry / Prosciutto / apple bacon cheddar / spinach- hard cheese- pine
nuts
SALOTOS MŪSŲ KEPTOJE „FOCACCIA MEDITERANNEA“ BANDELĖJE
SALAD IN HOME MADE FOCACCIA MEDITERANNEA BREAD
Toskanietiškos su tunais ir kiaušiniais / Tuscan tuna and eggs

5.80 Eur

Rukolos su Prosciutto ir melionais / Argula with Prosciutto and malon

5.80 Eur

KARŠTIEJI PATIEKALAI / MAIN COURSE
„T - bone“ jautienos kepsnys Florencijos stiliumi
19.00 Eur
rudasis karamelizuotų apelsinų padažas, svieste keptos romėniškos salotos, Grill daržovės, bulvės
Florentine T - bone steak (Bistrecca alla Fiorentina)
brown orange sauce, buttered Romaine salad, grilled vegetables, potatoes
Makaronai Taglioline Verdi su vištiena ir žaliaisiais šparagais
Taglioline Verdi with chicken and green aspargus

8.00 Eur

Makaronai Strozzapreti su burokėlių lapeliais
pomidorai, ožkų sūris, graikiniai riešutai
Strozzapreti pasta with beet greens
Tomato, goat cheese, walnuts

8.00 Eur

DESERTAS / DESSERT
Citrusinė variacija
iš apelsininų, mandarinų, laimo citrinų, greipfrutų ir ... rozmarinų
Citrus variation
of orange, tangerine, lime, grapefruit and ... rosemary

3.50 Eur

Varškės pyragas su apelsinų padažu / Curd cheese cake with orange sauce

3.50 Eur

„Creme brulee“ su apelsinais ir ožkų sūriu / Orange cream brulee with goat cheese

4.00 Eur

Sirupe karamelizuotas mandarinas / Syrup poached tangerine

2.90 Eur

Apelsinų - rozmarinų ledai / Orange rosemary ice cream

2.90 Eur

Campari šerbetas / Campari sorbet

2.90 Eur

Apelsininis Macaroon (didelis) / Orange macaroon

1.50 Eur

