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Šaltieji mėsos užkandžiai                                                           100 g

Kiaulienos vyniotinis su miško grybais ~600 g 1,20 €

Kiaulienos vyniotinis (sprandinė, daržovės)  ~600 g                       1,20 €

Natūralus vištienos vyniotinis ~600 g 0,95 €

Natūraliai įdaryta višta ~1,5-2 kg    1,25 €

Višta įdaryta su obuoliais ir džiovintais abrikosais  ~1,5-2 kg    1,25 €

Višta įdaryta su riešutais ~1,5 -2 kg.   1,25 €

Virtas jautienos liežuvis ~300 g 1,55 €

Lėto kepimo kiaulienos šoninė ~600 g 1,10 €

Lėto kepimo kiaulienos sprandinė  ~600 g 1,20 €

Lėto kepimo kiaulienos šonkauliai ~600 g 1,60 €

Lėto kepimo kiaulienos karka  ~400 g  0,85 €

Naminė šaltiena ~800 g 0,75 €                 

Šaltieji žuvies užkandžiai                                                           100 g

Įdarytas karpis  ~ 1,4-2 kg                                                                     1,95 €          

Lavašo rinkinys su (lašiša, kumpiu-sūriu, daržovėmis) ~ 500 g    1,50 €

Jūros lydekos filė tešloje  ~300 g                                                        0,95 €

Lašišinis vyniotinis su špinatais ~300 g   2,80 €

Sušių rinkinys  32vnt. (kaina už rinkinį) 17,50 €
(Kappa Maki - agurkas, sezamo sėklos)
(Philadelphia - lašiša,agurkas,kremas,krabų surimi)
(California – krabų surimi,masago ikrai, kremas, avokadas)
( Sake kappa maki –Lašiša,agurkas)



SALOTOS  IR UŽKANDŽIAI porc.   

Silkė patale    500 g 5,50 €

Keptų burokėlių salotos su pupelėmis  300 g                                        2,70 €

Keptų burokėlių salotos su fetos sūriu 300 g                                         3,50 €   

Lietuviškos salotos  300 g                                            3,90 € 

Lapinės salotos 
su granatų sėklomis pagardintos provanso žolelėmis  250 g  6,90 €

Baklažanų suktinukai 
su  sūrio riešutų įdaru ( padėklas)   (~10 vnt.) 400 g       8,90 €

Vištienos pašteto užtepėlė 250g. 2,90  €

Vieno kąsnio užkandėlių padėklas 16 vnt.                                        16,90 € 
Krepšeliai su citrininiu kremu ir sūdyta lašiša 
Krepšeliai su krosnyje keptais burokėliais ir silke
Krepšeliai su miško grybų paštetu
Lavašas su plėšyta vištiena                                                                              

Vieno kąsnio užkandėlių padėklas 30 vnt.                                     26,90 € 
Krepšeliai su citrininiu kremu ir sūdyta lašiša
Valovanai su sūrio kremu ir raudonaisiais ikrais
Krepšeliai su krosnyje keptais burokėliais ir silke
Krepšeliai su miško grybų paštetu
Lavašas su plėšyta kiauliena
Vištienos kepenėlių pašteto vyniotinis



KEPINIAI                                                                                              1 vnt.

GRIKUTIS su miško grybais                                                              2,00 €

MINI KIBINAI POPULIARIAUSI su 1,00 €
kiauliena/ kiauliena (pikantiški)/ 
kiauliena ir sūriu/ kiauliena ir sūriu be svogūnų/ 
vištiena/ vištiena be svogūnų/ vištiena ir grybais/ daržovėmis/ 
daržovėmis (pikantiški)/ grybais/ grybais ir daržovėmis/ 
varške ir špinatais / varške (saldūs)

MINI KIBINAI GURMANIŠKI  su 1,20 € 
aviena/ jautiena/ kalakutiena/
lašinukais/ lašinukais ir grybais / rūkytais lašinukais ir varške

MINI KIBINAI SALDŪS su 1,50 € 
šokoladu

Saldūs kepiniai                                                                                   100 g

"Šimtalapis" su aguonomis  1,75 €

"Šimtalapis" su varške 1,75 €

Žagarėliai ~250g                                                                                    2,40€

Kučiukai -250 g                                                                                       1,20 €

GĖRIMAI 1 l.

Spanguolių kisielius                                      3,80 €

Naminė gira                                                         4,50 €

Aguonpienis                                                 3,80 €


