MENIU
UŽKANDŽIAI
Kietųjų ir minkštųjų sūrių rinkinys
Vytintų ir rūkytų mėsų rinkinys
Mūsų marinuotos alyvuogės
Kepta duona su varškės sūrio padažu

10.90
10.90
6.00
4.00

TARTARE

Rausvojo tuno filė
Lašišos filė
priedai: mangų emulsijos trynys, kaliaropių „siūlai“, svogūnai, kaparėliai,
trumų - svogūnų padažas, rūkytų alyvuogių aliejus

12.00
10.00

Brandintos jaučio išpjovos
priedai: Kataifi tešlos lizdelis, Tar tar padažas , parmezanas, trumų majonezas, kelmučiai

10.00

Burokėlių (tinka veganams)
priedai: Portobello grybai, kelmučiai, raudonieji svogūnai, pupelės, Dijono garstyčios,
trumų - balzamiko užpilas

8.00

GRAVLAX lašišos

Lašišų filė, rūkyta šaltuose dūmuose ir marinuota burokėlių sultyse
jaunų bulvių, porų šerdžių ir Wakame salotos, eršketų ikrai, mikro žalumynai, krapų aliejus

10.00

PROSCIUTTO antienos (sausai vytinta druskoje)

10.00

priedai: saulėje džiovintų pomidorų Pesto, vytinti pomidorai, rukola, bazilikų aliejus

SALOTOS
CEZARIO SALOTOS su:

Lašišos Gravlax
Tigrinėmis krevetėmis
Vištų filė

10.00
10.00
8.00

CAPRESE SALOTOS

8.00

mozarela, vyšniniai pomidorai, 12 val. orkaitėje vytinti pomidorai, bazilikai, mini špinatai,
bazilikų aliejus
GRILL PERSIKŲ SALOTOS SU SERANO KUMPIU

sultenė, mini špinatai, mėlynojo pelėsio sūris, skrudinti anakradžiai, balzamiko kremas

9.00

SRIUBOS
ŽUVIES IR JŪROS GĖRYBIŲ

9.00

žuvis, midijos, tigrinės krevetės, kokosų pienas su kariu, imbieras
ŠALTA POMIDORŲ GASPACHO

6.00

su bazilikų aliejumi ir skrudintu prancūzišku batonu

PAGRINDINIAI PATIEKALAI
12.50
VIŠTIENOS BURGERIS
10.50
priedai: vytinti pomidorai, marinuoti agurkai, svogūnų žiedai, BBQ padažas, Čederio sūris, salotos
BRANDINTOS JAUTIENOS BURGERIS

GERO ĮMITIMO BULIAUS ANTREKOTINĖ NUGARINĖ

21.00

mini bulvytės, laiškinio česnako Salsa Verde, bazilikų Pesto, vytinti pomidorai
PARŪKYTI KIAULIENOS ŠONKAULIAI

14.00

naminis BBQ padažas, bulvių skiltelės, Coleslaw salotos
VIŠTŲ KRŪTINĖLĖ SUPREME

12.00

Gravy padažas, bolivinė balanda su saulėje džiovintais pomidorais, brokoliai, vytinti pomidorai
ANČIŲ KRŪTINĖLĖS FILĖ, RUOŠTA ŽEMOJE TEMPERATŪROJE

14.00

moliūgų kremas, pastarnokai, slyvos, burokėlių redukcija su raudonuoju vynu,
daugiakruopis su sėklomis
GRILL DRYŽUOTŲJŲ RIEBŽUVIŲ FILĖ

14.00

nektarinų salsa, paprikos, jalapenai, mėlynieji svogūnai, Risotto su pomidorais
MIDIJOS (0.5 kg)

12.00

baltojo vyno – grietinėlės padažas, tiekiama su prancūzišku batonu arba bulvių skiltelėmis
BULVIŲ GNOCCHI

12.00

su burokėlių glazūra ir kietuoju sūriu

DESERTAI
Mangų ir baltojo šokolado sūrio pyragas
Dulce de Leche pyragas
Bazilikų šerbetas su sūrio kremu
Naminiai mūsų gamybos šerbetai

6.00
6.00
6.00
5.00

