
DREAM VALGIARAŠTIS RENGINIUI
Pasitikimo pietūs

Ant laužo keptos kalakutienos dešrelės
Bulvytės fri

Ant laužo keptų daržovių iešmeliai (pievagrybiai, cukinija, paprika)
 

Vakarienė

Antienos šlaunelės
Triušienos kumpeliai

Upėtakio filė
Apkeptos bulvių skiltelės su rozmarinais

Šviežios daržovės: agurkai, pomidorai, paprika, marinuoti agurkėliai

Užkandžiai vakaro metu
Krevečių iešmeliai su mangų padažu

Plikyti pyragaičiai su lašiša
Putpelės kiaušinio sumuštinukai su Zatar prieskoniais

Mini mėsainiukas
Krepšelis su vištienos kepenėlių ir vyno kremu

Ekleras su trijų rūšių sūrio kremu
Vynuogių iešmeliai su fetos kremu ir moliūgų sėklomis
Fetos sūrio, marinuoto meduje iešmeliai su pistacijomis

Prancūziškas kišo pyragaitis su daržovėmis
Argentinietiškos salotos su saulėgražamos

Graikiškos salotos
Mangų salotos su avietėmis ir feta

 
Desertas

Spugytės (Dougnuts) su įvairiais glaistais
Belgiški vafliai su ledais, vaisiais ir padažais

Gėrimai

Stalo vanduo su citrina
Kava/arbata

Vilkmergės alus šviesusis
Vynas Willa Wolf (baltas/raudonas)
Putojantis vynas (brut/pusiau saldus)

Nealkoholinis alus Vilkmergės
Nealkoholinis vynas

KAINA - 55 € (alkoholiniai gėrimai be limito nuo 18:00 val.)

Viskis Jack Daniels, Brendis Tores 5, Degtinė Finliandia
Kokteiliai, Shot'ai

KAINA - 70 € (alkoholiniai gėrimai be limito nuo 18:00 val.)

Pageidaujant renginio dalyvius vaišinti alumi ir vynu pietų metu, 
papildomai mokamas 5 Eur mokestis, visos dienos metu - 15€



DREAM EVENT MENIU
Welcome lunch

Grilled turkey sausages
French fries

Grilled vegetables (mushrooms, bell pepper, zucchini) skewers

Dinner
Duck leg confit
Rabbit thigh
Trout fillet

Potatoes slices with rosemary
Fresh vegetables (cucumber, tomatoes, bell peppers, marinated 

cucumbers)
 

After dinner snacks
Shrimps skewers with mango

Cake with salmon
quail egg with Zatar species

Mini burger
Cake with chicken liver and white wine cream

Eclair with three cheese cream
Grapes skewer with feta cheese cream and pumpkin seeds

Feta cheese skewer, marinated in honey and pistachios
French cake with vegetables

Argentinian salads with sunflower seeds
Traditional greek salad

Salads with mango and raspberries and feta
 

Dessert

Mini Dougnuts
Belgian Wafles with ice - cream, fruits and berries

 Drinks

Table water with lemon
Coffee - tea

Light draft beer
Wine Willa Wolf (white/red)

Non - alcoholic beer
Non-alcoholic wine

 
Price - 55€ (alcoholic drinks no limit from 6 PM)

Wiskey Jack Daniels, brandy Torres 5, Vodka Finliandia.
Coctails, Shot's

 
Price - 70€ (alcoholic drinks no limit from 6 PM)

Participants can be offered beer and wine for additional 
charge of 5€ for lunch or 15 € all day long

 


