AERODREAM PASIŪLYMAS

PIETŪS
LUNCH
Griliuje keptos natūralios mėsos dešrelės/ Grilled meat sausages
(150 g)
Bulvytės fri / french fries (150 g)
Šviežių daržovių asorti (150 g)
Stalo vanduo su citrina (visos dienos metu)

VAKARIENĖ
DINNER
Kiaulienos sprandinės kepsnys, marinuoti sojų padaže, kepti ant
grotelių/Pork steak, marinate in soy sauce, grilled on the coals (75 g)
Vištienos kumpelių kepsniai, marinuoti raudono vyno padaže,
kepti ant grotelių/ Chicken fillet steaks, marinated in red wine sauce,
grilled on the coals (75 g)
Rozmarinais gardintos apkeptos bulvytės/Rosemary seasoned fried
potatoes (120 g)
Griliuje keptos daržovės/Grilled vegetable set (150 g)

UŽKANDŽIAI
SNACKS
Plikyti pyragaičiai su lašiša/ Croissant with salmon
Plikyti pyragaičiai su kumpiu/ Croissant with ham
Prancūziški Kišo pyragaičiai su jūros gėrybėmis/ French “Kish”
cakes with seafood

Prancūziški Kišo pyragaičiai su daržovėmis/ French “Kish” cakes

with vegetables
Krepšelis su vištienos kepenėlių kremu/Chicken liver mousse basket
Ruginis krepšelis su burokėlių salotomis ir silke/Beetroot salad
with herring in the rey basket
Krepšelis su vištienos salotomis/Chicken salad basket
Mini maltinukas su rugine duonele ir vyšniniu pomidoriuku/Mini
pork croquests with rye bread and cherry tomatoes
Krevetės su saldžiarūgščiu padažu/ Prawns with sweet and sour
sauce

Užkandis su pomidorais (Bruschetta)
Vištienos petukai su sezamu/ Chicken shoulders with sesame seeds
Mini salotos su cezario salotomis/ Mini salad with Caesar salad
Mini graikiškos salotos/Mini Greek salad
Pomidorų, avokadų, krevečių salotos/ Tomato, avocado and shrimp
salad

UŽKANDŽIAI PRIE ALAUS IR VYNO
BEER AND WINE SNACKS
Sūrio rinkinys (sūrio lazdelės su alyvuogėmis, kamemberto sūris,
Brie sūris, rūkytas Medžiotojų sūris, vynuogės)/Cheese plate
(cheese sticks with olives, Camembert, Brie Cheese, Smoked
“Medžiotojų” cheese, grapes)

Rinkinys prie alaus (kepta duona, rūkytos ausys, pistacijos,
varškės sūris)/Beer snack plate (fried bread, smocked pork ears,
pistachios, cheese)

Rinkinys prie vyno (marinuotos alyvuogės, vytinta pelėsinė
dešra, džiovintos slyvos, datulės, Kamemberto sūris, kietasis
sūris, saulėje džiovinti pomidorai, duonos trapučiai)/Wine snack
plate (marinated olives, dried mold sausage, prunes, dates, Camembert,
hard cheese, sun-dried tomatoes, bread, crackers)
Kepta duona su česnaku/Fried bread
Svogūnų žiedai traškioje plutelėje/ Onion rings crispy crust
Kalmarų žiedai/Squid ring

DESERTAI
DESERTS
Varškės/Kakaviniai keksiukai/Trapios tešlos rageliai su
obuoliais
Cottadge Cheese/Chocolate muffins/Apple paties

Panna Cotta
Vaisių vaza/Fruit assortment
Banketinė kava/arbata
Coffee/tea

Pienas
Milk

GĖRIMAI
DRINKS
Erškėtrožių žiedų gėrimas/
Rosehip blossom drink

Alus/Sidras 1l
Beer/Cider

Raudonas/baltas vynas 0,100l
House red/white wine
KAINA: 40.00 Eur/asm.

