Vaišių stalas...
Skanių akimirkų
GĖRIMAI
Vanduo su citrina (1l)

1,00 €

Vandens ąsotis su kraneliu (citrino,apelsinai,uogos)
(4 l)
Sultys (1,5 l/2 l)

6,00 €

Kava Juoda/Kapučino/ Latte

1,50€ /1,80€ /1,80€

Arbata

1,30€

3€ /3,50 €

DESERTAI
Varškės spurgytės (1 kg)

12,20 €

Šokoladinis keksiukas (1 vnt.)

1,30 €

Vaisių vėrinukai (8 vnt.)

9,20 €

Skrebučių ir vaisių vėrinukai (8vnt.)

8,80 €

Sluoksniuota žele desertas*

1,60 €

Panakota desertas*

2,00 €

Tiramisų desertas*

2,00 €

Morengo krepšelis su grietinėle ir vaisiais*

1,40 €

Morengo krepšelis su karameliniu
kremu ir griliažu*

1,50 €

* min. užsakymas 10 vnt.

VAIKIŠKI UŽKANDŽIAI
Sumuštiniai Boružės/Laiveliai/ Gėlytės (25 vnt.)

17,20 €

Mini picos ant pagaliuko (su kumpiu ir sūriu) (20 vnt.)

11,00 €

Mini keksiukai (su kumpiu ir sūriu) (9 vnt.)

12,00 €

Sumuštiniai Laiveliai/ Gėlytės su vištienos kamuoliuku (25 vnt.)

20,00 €

Vištienos iešmeliai (Vištienos kroketas, pomidoriukas, agurkas) (15
vnt.)
Kiaulienos iešmeliai (kiaulienos kamuoliukas, makarono
kaspinėlis)(15 vnt.)
Vištienos juostelės su daržovėmis (morka/agurkas) ir žolelių padažu
(10 vnt.)
Daržovių juostelės (morka/ agurkas / moliūgas/cukinija) (7 vnt).

17,20 €

Focaccia duona su kumpiu, sūriu

16,20 €

Amerikietiški blyneliai su trintomis uogomis (35 vnt.)

13,20 €

Saldūs sumuštinukai su riešutų sviestu ir braškių džemu (20 vnt.)

10,00 €

Saldūs vafliukai su džemu, šokoladiniu sviestu (16 vnt.)

11,00 €

Saldūs vafliukai ant pagaliuko su šokoladu ir pabarstukais (8 vnt)

13,00 €

Kruasanai su kumpiu, sūriu, agurku (10 vnt)

14,80 €

Kruasanai su kepta vištiena, pomidoru (10 vnt)

14,80 €

Kruasanai su lašiša, sūrio kremu, kaparėliais, agurku(10 vnt)

14,80 €

Kruasanų mix ( 15 vnt)

22,00 €

14,20 €
25,00 €
14,20 €

UŽKANDŽIAI
Pyragai (1 kg , apie 40 vnt.)
su vištiena, daržovėmis ir džiovintais vaisiais (1 kg)

15,50 €

su rūkyta lašiša ir varške/brokoliais (1 kg)

17,50 €

su karamelizuotais svogūnais ir pievagrybiais (1 kg)

15,50 €

su vištiena, karamelizuotais svogūnais ir pievagrybiais (1 kg)

15,50 €

su jautiena, daržovėmis ir jalapeno pipirais (1 kg)

16,50 €

Focaccia duona (apie 30 vnt.)
su vytintu kumpiu, kietuoju sūriu, džiovintais pomidorais

19,30 €

su rūkyta lašiša ir sūreliu

19,30 €

su rūkytu kumpiu, pomidorais, alyvuogėmis

17,30 €

su tunu, alyvuogėmis, mėlynu svogūnu

19,30 €

Brusketos (10 vnt.)
su kapotais pomidorais ir mocarela

12,20 €

su karamelizuotais svogūnais bei vytintu kumpiu

12,20

su vištiena ir figomis

12,20 €

su džiovintais pomidorais, alyvuogėmis bei kietuoju sūriu

12,20 €

su kietuoju sūriu ajoli padaže ir migdolų plokštelėmis

12,20 €

su tunu, sūriu, raudonu svogūnu bei putpelės kiaušiniu

12,20 €

su karamelizuotais svogūnais, kriauše, pelėsiniu sūriu bei kepintu vytintu
kumpiu

12,20 €

su mocarela,pesto padažu ir keptais šeri pomidorais

12,20 €

Su rikotos sūriu, kriauše, pelėsiniu sūriu, girliažu ir medumi

12,20 €

MINI mėsainiukai (25 vnt.)
Bandelė, kepta vištienos filė, daržovės, sūris

24,00 €

Juoda bandelė, kepta vištienos filė, daržovės, sūris

25,00 €

Bandelė su morkų sultimis, kepta vištienos file, daržovės, sūris
Bandelė (pasirinktinai), žuvies file kepta su sezamu
Bandelė (pasirinktinai), jautienos maltinis, karamelizuoti svogūnai, šoninė,
čederio sūris

Bandelė (didesnė, pasirinktinai), jautienos maltinis, karamelizuoti svogūnai,
šoninė, čederio sūris

25,00 €
27,00 €

32,00 €

35,00 €

Kiti užkandžiai
Lavašų suktinukai su kumpiu, sūriu ir daržovėmis/rūkyta lašiša, sūriu ir
daržovėmis/ su vištiena ir daržovėmis (26 vnt./39 vnt.)
Kroketai (~35 vnt.) su ryžiais, artišokais bei kietuoju sūriu/ su sūriu ir
vytintu kumpiu

12,20 € /16,20
€
20,20 €

Vėrinukas meliono, mocarelos ir vytinto kumpio (15 vnt.)

20,20 €

Kriaušė su pelėsiniu sūriu, vytintu kumpiu, rukola(15 vnt.)

18,20 €

Duonelė su kiaulienos išpjova, marinuota paprika, pelėsiniu sūriu ( 20 vnt.)

26,20 €

Lašišos suktinukas su špinatų sūrio kremu, rugine duonele (20 vnt.)

26,20 €

Lašišos-agurko suktinukas su krienų-sūrio kremu, sezamu bei rugine
duonele (20 vnt.

25,20 €

Plikytas pyragėlis su trijų sūrių kremu bei aviete (20 vnt.)

20,20 €

Plikytas pyragėlis su kumpio kremu bei vytinto kumpio skrebučiu (20 vnt.)

20,20 €

Plikytas pyragėlis su sūrio kremu ir sūdyta lašiša (20 vnt.)

20,20 €

Kepta duona 0,5/1 porc

11,00/19,00 €

Kepta žuvis su sezamu, sojos padažas (500 g)

18,00 €

Vieno kąsnio užkandžių padėklas 29,50 €
Sūrio krepšelis su sūrio įdaru

8 vnt

Sūrio suktinukas

10 vnt

Mocarelos ir šeri pomidoro vėrinukas

10 vnt

Vafliukas su karamelizuotais svogūnais, pelėsiniu sūriu ir
vytintu kumpiu

10 vnt

Vafliukas su sūrio kremu ir lašiša

10 vnt

Kieto sūrio, saliamio, alyvuogės vėrinukas

12 vnt

Kanape su džiovintu pomidoru, feta, alyvuoge

10 vnt

KARŠTIEJI PATIEKALAI VAIKAMS
Vištienos vėrinukai su bulvytėmis fri, daržovėmis (agurkas, marinuotas agurkas,
pomidoras), padažas*

6,50 €

Vištienos maltinukas ( 2 vnt. ) + bulvių košė*

6,50 €

Troškinys (vištienos file su daržovėmis( morkos, žirniukai, brokoliai, bulvės)
grietinėlės padaže)*

7,50 €

Saldžiarūgštis troškinys ( vištienos file, paprikos, ananasai, morkos) su ryžiais*

7,50 €

Lazanija (6 porcijos)

32,00 €

* min. užsakymas 5 vnt.

