ALERGENAI
① Glitimo turintys javai ir jų produktai

② Vėžiagyviai ir jų produktai

③ Kiaušiniai ir jų produktai

④ Žuvis ir jos produktai

⑦ Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę)

⑧ Riešutai ir jų produktai

⑨ Salierai ir jų produktai

⑩ Garstyčios ir jų produktai

⑤ Žemės riešutai ir jų produktai

⑪ Sezamų sėklos ir jų produktai

⑥ Sojų pupelės ir jų produktai

⑫ Moliuskai ir jų produktai

UŽKANDŽIAI PRIE ALAUS
BEAR SNACKS
Kepta duona su česnaku ① (200 g) - € 1.50
Fried bread with garlic
Kepta duona su sūrio padažu ①③⑦⑩ ( 150 g) - € 2.50
Fried bread with cheese sauce
Gruzdinti svogūnų žiedai traškioje plutelėje ① (150 g) - € 2.00
Fried onion rings in crispy batter
Gruzdinti kalmarų žiedai traškioje plutelėje ①② (150 g) - € 3.00
Fried squid rings in crispy batter
Gruzdintos Mozarella sūrio lazdelės ①⑦ (150 g) - € 4.50
Fried Mozarella cheese sticks
Gruzdinti bulvių traškučiai (150 g) - € 1.80
Fried potatoes chips
Užkandžių rinkinys prie alaus (gruzdinti koldūnai, mozarella sūrio lazdelės, kalmarų žiedai, svogūnų žiedai,
kepta duona ①②③⑦ (700 g) - € 10.00
Set of snacks for beer (fried meat pasties, mozarella cheese sticks, fried squid rings, fried onion rings, fried bread

UŽKANDŽIAI PRIE VYNO
SNAKS FOR WINES
Marinuotos alyvuogės (100 g) - € 2.00
Marinated olives
Krevetės su saldžiarūgščiu padažu ①⑥ (6 vnt porcija) - € 5.00
Shrimps with sweet-and-sour sauce (6 pcs)
Rinkinys prie vyno (naminių krekerių rinkinys, klasikinis kietasis sūris, kietasis sūris su bazilikais, kietasis
sūris su saulėje džiovintais pomidorais, džiovinti abrikosai, anakardžiai, lazdynų riešutai, džiovintos
spanguolės, vytinta pelėsinė dešra, vytintas kumpis, juodosios alyvuogės, medus, vyšniniai pomidoriukai,
saulėje džiovinti pomidorai) ①③⑦⑪⑧ - € 12.00

SRIUBOS
SOUPS

Pievagrybių sriuba su skrebučiais ①⑨⑦ - € 2.00
Creamy mushroom soup with croutons

Aštri jautienos sriuba su Grissini duonos lazdelėmis ①⑦ - € 3.50
Spicy beef soup with Grissini bread sticks

SALOTOS
SALADS

Šviežių daržovių salotos (salotų lapai, vyšniniai pomidoriukai, agurkai) su žolelių padažu
Vegetable salad (salad greens, cherry tomatoes, cucumber) with herbs sauce

su kepta vištiena ir kietuoju sūriu ⑦ - € 4.50
with fried chicken and hard cheese

su traškiomis krevetėmis ② - € 5.00
with shrimps

su fetos sūriu ⑦ - € 4.50
with feta cheese

KARŠTIEJI PATIEKALAI
MAIN COURSE

Griliuje keptas kiaulienos sprandinės kepsnys - € 6.00
Grilled pork steak

Griliuje kepta vištienos krūtinėlė - € 6.00
Grilled chicken breast

Griliuje kepta lašišos filė - € 10.00
Grilled salmon steak
PASIRINKITE GARNYRĄ PRIE GRILIAUS PATIEKALŲ
SELECT A GARNISH FOR THE GRILLED DISHES
Švelnus grietinės ir medaus padažas ⑦

Bulvės fri

Griliuje keptos daržovės

French fries

Grilled vegetables

Soft cream and honey sauce

Bulvių skiltelės su luobele

Troškintos daržovės

Žaliasis sviestas su česnakais⑦

Potato slices in peel

Stewed vegetables

Green butter with garlic

Ryžių garnyras su juodaisiais ryžiais

Šviežios daržvės

Rice garnish with black rice

Barbekiu padažas

Fresh vegetables

BBQ sauce

Mėsainis su vištienos krūtinėle, fri bulvutėmis ir pomidorų padažu ⑪⑦① - € 4.00
Burger with chiken, fries and tomato sauce

Jautienos-kiaulienos maltinio mėsainis, fri bulvytėmis ir pomidorų padažu ⑪⑦① - € 4.00
Burger with pork, fries and tomato sauce
Žuvainis su fri bulvytėmis ir pomidorų padažu ④⑪⑦⑩① - € 4.00
Fish burger with fries and tomato sauce

Spagečiai Carbonara ③⑦ - € 5.00
Spaghetti Carbonara

Filo tešlos suktinukai su daržovėmis ir saldžiarūgščiu padažu ⑦ - € 5.00
Filo dough roll with vegetables and sweet-and-sour sauce

DESERTAI
DESSERTS

Karštas šokoladas su braškėmis ⑦ - € 1.50
Hot chocolate with strawberries

Ledai su šokoladu ir graikiniais riešutais ①③⑦⑧ - € 2.00
Ice cream with chocolate and walnuts

Šokoladinis “Lava” pyragaitis su brendžiu ir ledais ①③⑦ (minimalus užsakymas 2 porcijos) - € 4.00/porc.
Chocolate “Lava” cake with brandy and ice cream (minimal order 2 portions)

Ledų kokteilis ③⑦ - € 2.50
(Braškinis, vanilinis, šokoladinis)

Milkshake
(Strawberry, vanilla, chocolate)

KARŠTIEJI GĖRIMAI
HOT DRINKS

Juoda kava/ espreso - € 1.00
Black coffee/ espresso

Kava su pienu - € 1.20
Coffee with milk

Kapučinas - € 1.30
Cappuccino

Latė - € 1.60
Latte

Plikoma arbata (juoda, žalia, vaisinė) - € 1.10
Loose leaf tea (black, green, fruit)

Arbata pokeliais - € 0.40
Tea bags

Citrina (griežinėlis) - € 0.20
Slice of lemon

GAIVIEJI GĖRIMAI
SOFT DRINKS
Sultys PAGO (200 ml) - € 2.00
(apelsinų, įvairių vaisių, obuolių, pomidorų, persikų )
Juice PAGO (orange, various juice, apple, tomato, peach)
Sultys CIDO (apelsinų, obuolių) (1 l) - € 3.00
Juice CIDO (orange, apple)

Vanduo NORTE (gazuotas/ negazuotas) (500 ml) - € 1.00
Water NORTE (sparkling/ still)

Pepsi - € 1.20
Energetinis gėrimas XL (250 ml) - €2.00

ALKOHOLINIAI GĖRIMAI
ALCOHOLIC BEVERAGES
ALUS/ BEER
Vilkmergės “Šviesusis” (410 ml) - € 2.00
Vilkmergės ”Vyšnių Kriek” (410 ml) - € 2.00
PUTOJANTIS VYNAS/ SPARKLING WINE
Freixenet Cordon Negro (briutas/ brut) (200 ml) - € 5.00
Freixenet Mia Moscato (saldus/ sweet) (200 ml) – € 5.00
Grand Cavalier Medium Dry (pusiau sausas/ medium dry) (750 ml) - € 10.00
Grand Cavalier Sweet (saldus/ sweet) (750 ml) - € 10.00

VYNAS/ WINE
Castel Sauvignon Blanc d'Oc (baltas sausas/ white dry) (187 ml) - € 3.50
Castel Cabernet Sauvignon d'Oc (raudonas sausas/ red dry) (187 ml) - € 3.50
Torres Vina Sol Catalunya D.O. (baltas sausas/ white dry) (375 ml) - € 7.50
Torres Coronas Catalunya D.O. (raudonas sausas/ red dry) (375 ml) - € 7.50
Mamma Piccini Bianco Toscana IGT (baltas sausas vynas) (white dry) (750 ml) - € 10.00
Mamma Piccini Rosso IGT (raudonas sausas vynas) (red dry) (750 ml) - € 10.00
Santa Barbara Bianco (baltas pusiau saldus vynas) (white semi-sweet) (750 ml) - € 10.00
Santa Barbara Rosso (raudonas pusiau saldus vynas) (red semi-sweet) (750 ml) - € 10.00
Frontera Chardonnay (baltas sausas/ white dry) (750 ml) - € 10.00
Frontera Cabernet Sauvignon (raudonas sausas/ red dry) (750 ml) - € 10.00
KWV Chenin Blanc / Chardonnay (baltas sausas vynas/ white dry) (750 ml) – € 12.50
KWV Cabernet Sauvignon / Merlot (raudonas sausas vynas/ red dry) (750 ml) – € 12.50
Lindemans Winemakers Release Chardonnay (baltas sausas vynas/white dry) (750ml) - € 12.00
Lindemans Winemakers Release Shiraz Cabernet (raudonas sausas vynas/red dry) (750ml) - € 12.00
STIPRIEJI ALKOHOLINIAI GĖRIMAI/ STRONG ALCOHOLIC DRINKS
Degtinė/ Wodka "Filiandia" (40 ml) - € 2.00
Degtinė/ Wodka "Filiandia" (0.7 l) - € 30.00
Brendis/ Brandy "Torres 5" (40 ml) - € 2.00
Brendis/ Brandy "Torres 5" (0.7 l) - € 30.00
Brendis/ Brandy "Torres 10" (40 ml) - € 2.50
Brendis/ Brandy "Torres 10" (0.7 l) - € 35.00
Likeris/ Liqueur “Keglevich” (40 ml) - € 1.50
Viskis/ Whiskey "Tullamore Dew" (40 ml) - € 2.50
Viskis/ Whiskey "Jack Daniel's" (40 ml) - € 3.00
Viskis/ Whiskey "Jack Daniel's" ( 0.7 l) - € 45.00
Likeris/ Liqueur "Jack Daniel's Fire" ( 40 ml) - € 3.00
Viskis/ Whiskey “Glenfidich” (40 ml) – € 5.00
Romas/ Rum "Propeller White" (40 ml) - € 2.00
Romas / Rum "Bayou Select" (40 ml) – € 3.00
Sambuka/ Sambuca "Antica Sambuca Classic" (40 ml) - € 2.00
Vermutas/ Vermouth "Cinzano Bianco" (100 ml) - € 2.00

