Pusryčių meniu (iki 10.30 val.)*

Pusryčių kava ir arbata
Blyneliai su mėsa, sūriu, varške arba obuoliais, 2 vnt.

0,7
2

Penkerių grūdų košė

1,5

Varškės virtinukai

2

Varškė su uogiene ir grietine

1,5

Omletas su kumpiu ir sūriu

2,5

Kiaušinienė su šonine

2,5

,,Pieniškos“ dešrelės, 2 vnt.

2,5

Jeigu prie pusryčių pageidaujate skrebučio, prašykite padavėjos
Nuolaidos pusryčių metu netaikomos

*Jeigu esate alergiškas tam tikriems produktams, prašome informuoti padavėją.
*If you are allergic to certain products, please inform the waiter.

Kainos nurodytos eurais

Salotos ir užkandžiai* / Salads and cold Appetizers*
Jeigu prie salotų pageidaujate skrebučio, prašykite padavėjos

Salotos su vištiena ir fetos padažu

5,5

(kepta vištiena, salotų lapai, pomidorai, cukinijos, alyvuogės)
Chicken Salad with Feta dressing (Fried Chicken, Letuce, Zucchini, Tomatoes, Olives )

Salotos su jautiena ir dzadzikio padažu

5,5

(kepta jautiena, pomidorai, agurkai, feta, salotų lapai, morkos, mėlynieji svogūnai, alyvuogės)
Beef Salad with Tzatziki (Beef, Feta, Tomatoes, Cucumbers,Lettuce, Onions, Carrots, Olives)

Salotos su lašišomis, avokadu ir feta

6

(sūdytos lašišos, pomidorai, avokadai, feta, salotų lapai, mėlynieji svogūnai, garstyčių padažas)
SalmonSalad with Feta (Salmon, Avocado, Feta, Tomatoes, Lettuce, Onions, Mustard Dressing)

Salotos su keptomis jūrų gėrybėmis

6

(jūrų gėrybės, salotų lapai, rukola, vyšniniai pomidorai, alyvuogių aliejus)
Seafood Salad (Seafood, Lettuce, Tomatoes, Olive Oil)

,,Tikrų moterų“ salotos su vištiena ir sezamais

5

(vištiena, agurkai, pomidorai, salotų lapai, Dižono garstyčių- medaus padažas)
Salad with Chicken (Fried Chicken, Cucumbers, Tomatoes, Lettuce, Honey-Dijon Dressing)

Salotos su itališka mocarela ir pesto padažu

5

(mocarela, 125 g, pomidorai, gražgarstės salotos, Pesto padažas)
Mozarella Salad (Mozzarella,125 g, Tomatoes, Arugula Salad, Pesto)

Amerikietiškos salotos

6

(pomidorai, agurkai, paprikos, salotų lapai, pupelės, kiaušiniai, sūris)

Pasirinktinai: tunai, kepti karpių gabalėliai arba kepti vištienos gabalėliai,
žolelių aliejaus arba česnakinis majonezo padažas
American Salad (Lettuce, Tomatoes, Cucumbers, Haricot Beans, Eggs, Cheese and Tuna-fish, Roasted Fish
Or Roast Chicken on your choice and Green, Garlic-Mayonnaise or Yogurt Dressing on your choice)

Krevetėmis ir sūriu įdarytas avokadas

5

Avocado stuffed with shrimps and cheese

Lašišų užkandis

6

Salmon starter

Silkės su svogūnais ir bulvėmis

4

Herring with Onions and Boiled Potatoes

Sriubos* / Soups*
Šaltibarščiai / Cold Beetroot Soup
Ispaniška pomidorų / Spanish Tomato Soup
Burokėlių su grybais / Beetroot Soup with mushrooms
Mėsos šiupininė / Meat Hotchpotch Soup

3,5
4
2,5
3,5

Pertrinta sriuba su grietinėle ir skrebučiu / Bisque Soup with Cream and Toast

2,5

Raugintų kopūstų sriuba su virtomis bulvėmis / Sour Cabbage Soup

3

*Jeigu esate alergiškas tam tikriems produktams, prašome informuoti padavėją.
*If you are allergic to certain products, please inform the waiter.

Kainos nurodytos eurais

Miltiniai ir bulvių patiekalai* / Potatoes Dishes and Pastas*
Bulviniai blynai su varškės padažu

4

Potato Pancakes

Bulviniai blynai su mėsa

4

Potato Pancakes with Minced Pork

Bulviniai blynai su vištiena ir dzadzikio padažu

4

Potato Pancakes with Chicken

Mūsų gaminti koldūnai su mėsa / Dumplings with Pork
Gruzdinti koldūnai / Fried Dumplings with Pork
Kugelis keptuvėje / Potatoe Pancake
Kugelis keptuvėje su vištiena / Potatoe Pancake wit Chicken

4
5
4
5

Priedai:
Grietinė
Varškės padažas
Spirgučiai su svogūnais

Čeburekas

1
1
1
2,5

Tatar dumpligs „Chebureki“

Kibinas su kiauliena**

2

**Mažiausias užsakomas kiekis- 4 vienetai
Kibinų tektų laukti apie 30 minučių, jie yra kepami tik priėmus užsakymą.
Norėdami taupyti laiką, galite iš anksto užsisakyti telefonu.
Lietiniai su bananais, sūriu arba uogiene

3

Pancakes with Bananas, Cheese or Jam

Lietiniai su mėsa, varške arba kumpiu ir sūriu

3,5

Pancakes with Meat, Curd, Ham and Cheese

Karštieji užkandžiai*
Warm Starters*
Omletas su kumpiu ir sūriu

3

Omelet with Ham and Cheese

Kiaušinienė su rūkyta šonine

3

Bacon and Eggs

Aštrus pupelių troškinys su malta jautiena

4

Chilli Con Carne

*Jeigu esate alergiškas tam tikriems produktams, prašome informuoti padavėją.
*If you are allergic to certain products, please inform the waiter.

Kainos nurodytos eurais

Kepsniai, kepti ant grotelių*
Grilled Dishes*
Marinuotos kiaulienos sprandinės kepsnys BUGA, 270 g

7

Grilled Roast Pork „BUGOS“

Kiaulienos sprandinės šašlykai, 270 g

7

Pork Shashlyk

Liulia Kebab, maltos jautienos kepsnys ant iešmo

7

Liula Kebab

Vištienos šašlykai su daržovėmis, 270 g

7

Chicken Shashlyk

Marinuotas vištienos kepsnys

6

Grilled Marinated Chicken Steak

-

Pasirinkite padažą:
Grietinėlės ir brendžio padažas su pievagrybiais
- aštrus bruknių ir paprikų padažas
- baravykų

Garnyras- keptos bulvės su šviežiomis daržovėmis

Papildomi garnyrai* / Side Dishes*
Gruzdintos bulvytės / French Fries
Bulvių košė / Mashed Potatoes
Virtos bulvės / Boiled Potatoes
Keptos bulvės / Fried Potatoes
Ryžiai / Rice
Ant grotelių keptų daržovių asorti (cukinijos, pomidorai, paprikos)

1,5
1
1
1,5
1
2

Grilled Vegetables

Šviežios daržovės (pomidorai, agurkai, kopūstų salotos, morkų salotos salotų lapai)

1,5

Green Salad

Marinuotos daržovės (pomidorai, agurkai, paprikos, alyvuogės ir kt.)

2

Pickled Vegetables

Troškinti kopūstai

1

German Cabbag

Keptų daržovių asorti (morkos, paprikos, cukinijos, pievagrybiai ir kt.)

2

Fried Vegetables

*Jeigu esate alergiškas tam tikriems produktams, prašome informuoti padavėją.
*If you are allergic to certain products, please inform the waiter.

Kainos nurodytos eurais

Kiti mėsos patiekalai su garnyru*/ Other Main Dishes*
Vištiena su voveraitėmis ir bulvėmis, patiekiama keptuvėje
Pusė porcijos / half of portion

7,5
5,5

Roast Chicken with Chanterelles and Potatoes served in Rustic Pan

Kepta jautiena su baravykais ir bulvėmis, patiekiama keptuvėje
Pusė porcijos / half of portion

8
6

Roast Beef with Boletus and Potatoes served in Rustic Pan

Kijevo kotletas / Kiev Cutlet

6,5

Vištienos suktinukas su kumpiu ir sūriu „Cordon Bleu“

6

Vištiena, troškinta grietinės padaže su daržovėmis

6

Chicken, braised in Sour Cream Sauce

Traški vištiena su saldžiarūgščiu padažu / Crispy Chicken
Befstrogenas su bulvių koše / Beefstroganof wit mashed Potatoes
Jautiena, kepta su daržovėmis

6
7
7

Beef panfried with Vegetables

Vokiškos dešrelės (200 g) su bulvių koše ir kopūstais

5,5

German BRATWURST with Mashed Potatoes

Kiaulienos kepsneliai, apvynioti rūkyta šonine su vyno padažu

6,5

Pork medallions wrapped in Bacon

Vokiškas kiaulienos šnicelis su grybų padažu

6

German Schnitzel with Mushroom Sauce

Vištienos kotletukai su bulvių koše / Chicken Balls with mashed Potatoes
Vaikiška porcija
,, Pieniškos“ dešrelės su gruzdintomis bulvytėmis / Bockwurst with French Frites

6
4
4

Garnyras- keptos bulvės arba bulvių košė su šviežiomis arba karštomis daržovėmis

Žuvų patiekalai* / Fish dishes*
Karpių file šašlykai su bulvių koše / Carp Fillet Shashlyk

7

Keptas upėtakis su daržovėmis ir keptomis bulvėmis / Roast Trout with Vegetables

6,5

Midijos grietinėlės padaže, belgiškame puodelyje su gruzdintomis bulvytėmis

6,5

Mussels served with French Frites

Traškus karpių kepsnys ,,Ežys” su ryžiais / Crispy roast Carp “Ežys”
Lašišų kepsnys su špinatų padažu / Roast Salmon with Spinach Sauce

6,5
7

*Jeigu esate alergiškas tam tikriems produktams, prašome informuoti padavėją.
*If you are allergic to certain products, please inform the waiter.

Kainos nurodytos eurais

Užkandžiai prie alaus, vyno ir degtinės*
Snacks to Beer, Wine and Vodka*
Virti žirniai su perlinėmis kruopomis ir spirgučiais
Kepinta duona / Bread Chips
Kepinta duona su sūrio padažu / Bread Chips with Cheese Dip
Svogūnų ir kalmarų žiedai su padažu / Onion and Squid Rings
Traškios žuvių juostelės su padažu / Fish Chips with Dip
Traškios vištienos juostelės su padažu / Chicken Chips with Dip
,,Bajorų rinkinukas”

3
2
3
4,5
4
4
6

(kepinta duona, sūris, vytintos dešrelės,
kepti vištų sparneliai, svogūnų žiedai, rūkytas sūris, padažas)

Snack to beer “Bajorų”
(Bread Chips, Dried Sausage, Chicken Wings, Onion Rings, Smoked Cheese, Garlic Sauce)

Rinkinukas prie alaus “Bičiuliai”

4

(kepinta duona, sūris, vytinta dešra)
Snack to beer “Bičiuliai” (Bread Chips, Cheese, Dried Sausage)

Sūrių rinkinukas / Combo of Cheese to Beer

4

“Medžiotojų”, “Rokiškio”, “Džiugas”, sūris su pelėsiais

Kepti vištienos sparneliai PIRI PIRI, 5 vnt. / Fried Chicken Wings, 5 pcs.
10 vnt. / Fried Chicken Wings, 10 pcs.
Užkandėlė prie degtinės / Snack to Vodka

4,5
8
4

Gardumynai*/Desserts*
Obuolių pyragas / Apple Cake

2,5

Aguonų pyragas / Poppy Pie

2,5

Penkerių ledų asorti / Ice- cream Combo
Ledai su vaisiais / Tutti-Frutti
Ledai su šokoladu / Ice- cream with chocolate

3
3
3

Ledai su sirupu / Ice-cream with Syrup

2,5

Karštas šokoladas/ Hot Chocolate

2,5

Karštas šokoladas su ledais/ Hot Chocolate with Ice-cream
Ledų kokteilis su vaisiais (bananais, vyšniomis arba braškėmis)

2,5
2,5

Ice-Cream Coctail with Bananas, Cheries or Strawberies

*Jeigu esate alergiškas tam tikriems produktams, prašome informuoti padavėją.
*If you are allergic to certain products, please inform the waiter.

Kainos nurodytos eurais

Kesadija (ispaniškai Quesadilla)–
meksikiečių virtuvės patiekalas iš tortilijų su įdaru.
Tortilija - tai blyno formos duona, kurią pradėjo
kepti majai prieš 12 tūkstančių metų.
Ji kepama iš kukurūzų arba kvietinių miltų.
Ispanų kalboje queso reiškia sūris, nuo to ir kilęs patiekalo pavadinimas.
Kesadilijoms paruošti, panašiai kaip ir picoms, gali būti naudojami
įvairiausi ingredientai. Vienintelis - sūris yra privalomas.
Kesadilijos gali būti įdarytos jautiena, vištiena, kumpiu, krevetėmis,
pomidorais, pupelėm, avokadais, svogūnais ir kt.
Dėl ingredientų gausos jos būna kvapnios ir sultingos.
Kepamos trumpai, kol išsilydys sūris.
Kesadijos*:
Patiekiamos su aštriu padažu arba grietine bei daržovių salotomis.
Gali būti paaitrintos Chalapos paprikomis.

Trijų sūrių

4

(,,Džiugo“ sūris, feta, fermentinis sūris)

Trijų sūrių su špinatais

4

(,,Džiugo“ sūris, feta, fermentinis sūris, špinatai)

Actekų

5

(,,Džiugo“ sūris, ferm. sūris, rūkytas kumpis, pievagrybiai, salierai, salotų lapai )

Meksikos mafijos

5

(,,Džiugo“ sūris, fermentinis sūris, malta jautiena, saliamis,
pomidorai, svogūnai, paprikos, salotų lapai, peperoniai)

Polo

5

(,,Džiugo“ sūris, fermentinis sūris, vištiena, pomidorai,
salierai, svogūnai, cukinijos, grietinė)

Majų

5

(,,Džiugo“ sūris, fermentinis sūris, jautiena, vištiena, pomidorai, svogūnai,
salotų lapai, ananasai, aitriosios paprikosi, špinatai)

Priedai prie kesadijų*:
Kopūstų salotos
Aštrusis padažas
Krevetės
Tunai
Chalapos paprikos

1
0,5
1
1
0,5

*Jeigu esate alergiškas tam tikriems produktams, prašome informuoti padavėją.
*If you are allergic to certain products, please inform the waiter.

