DREAM PASIŪLYMAS RENGINIUI
AERO OFFER

PASITIKIMO UŽKANDŽIAI - PIETŪS/
WELCOME SNACKS – LUNCH

(1 porciją sudaro: 150 g mėsos, 180 g daržovių, 120 g bulvių/ One portion contains 150 g meat,
180 g vegetables, 120 g potatoes)

Ant laužo keptos kalakutienos dešrelės/Grilled turkey sausage
Bulvytės fri/French fries
Šviežios daržovės (agurkai, pomidorai, paprika, marinuoti
agurkėliai)/Fresh vegetables (tomatoe, bell pepper, cucumber, pickled cucumber)
Stalo vanduo su citrina/Table water with lemon (visos dienos metu/all
day long)
Kava/arbata/ Coffee/tea (visos dienos metu/all day long)

VAKARIENĖ
DINNER

(1 porciją sudaro: 150 g mėsos/žuvies, 180 g daržovių, 120 g bulvių/ One portion contains 150 g
meat/fish, 180 g vegetables, 120 g potatoes)

Antienos šlaunelės confit/Duck leg confit
Triušių galiniai kumpeliai/Rabit rare leg
Upėtakis/Traut
Keptos bulvių skiltelės/Fried potatoe slaces
Raudonųjų kopūstų salotos/red cabbadge coleslaw
Kepti pievagrybiai/cooked mushroom

UŽKANDŽIAI PO VAKARIENĖS
SNACKS AFTER DINNER
6 vienetai asmeniui ir 1 salotos

Plikytas pyragaitis su serano kumpiu/Profiterole with cured ham
Ekleras su vištienos kepenėlių ir vyno kremu/Eclair filled with chicken

liver cream flavoured with white wine
Mini mėsainiukas su kiauliena ir sūriu/Mini burger with pork and cheese

Plikytas pyragaitis su lašiša/ Profiterole with cured salmon
Krepšelis su silkės ir pievagrybių salotomis/Cake with herring and
mushroom salad

Kišo pyragaitis su jūros gėrybėmis/French cake with seafood
Maskarponės kremo pyragaitis su ridikėliais ir svogūnų
laiškais/Cake with mascarpone cream, radish and spring onions
Kišo pyragaitis su daržovėmis/French cake with vegetables
Mozarelos ir vyšninių pomidoriukų iešmeliai/Mozarella and cherry
tomatoe skewers

Salotos indeliuose su ananasais ir braškėmis/Green garden salad with
pineapple and strawberries

Špinatų salotos su konservuotu tunu, vyšniniais pomidoriukais
ir kukurūzais/Spinach salad with tuna, cherry tomatoes and sweetcorn
Fetos sūrio ir marinuotų alyvuogių salotos/Feta cheese and marinated
olive salad

DESERTAI

DESERTS
Ledai / Ice – cream
Spurgos/Dognuts
Plikyti pyragaičiai su maskarponės kremų ir uogomis/Profiteroles
with mascarpone cream and berries

PASIŪLYMAS “VISKAS ĮSKAIČIUOTA”
Offer – all inclusive
Maitinimas ir silpnieji alkoholiniai gėrimai (vynas, putojantis
vynas, alus) – be limito - nuo 18:00 val. iki 23:45 val. -55
Eur/asmeniui
Maitinimas, silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gėrimai (vynas,
putojantis vynas, alus, viskis, brendis, degtinė) – be limito nuo
18:00 val. iki 23:45 val. – 70 Eur/asm.

Food and light alcoholic drinks (wine, sparkling wine, beer) – no limit from 6PM till
11:45 PM
45 Eur/per person
Food, light and strong alcoholic drinks (whiskey, brandy, vodka) - no limit from 6PM
60 Eur/per person
PO 24:00 VAL. MOKAMAS 150 EUR VALANDINIS ALKOHOLIO IR
“TYLOS” MOKESTIS

