PASITIKIMO KAVA
WELCOME COFFEE

Plikyti pyragaičiai su lašiša/ Croissant with salmon
Plikyti pyragaičiai su kumpiu/ Croissant with ham
Stalo vanduo su citrina/Table water with lemon
Banketinė kava/arbata
Coffee/tea

Pienas
Milk

KAVOS PERTRAUKĖLĖ
COFFEE BREAK

Kakaviniai sausainiai su kokosu/Chocolate biscuites with coconut (1
pertraukėlė)
Trapios tešlos rageliai/Mini pies with apples (2 pertraukėlė)
Varškės spurgytės/ Doughnuts (3 pertraukėlė)
Kakaviniai keksiukai/Cocoa Cupcake (4 pertraukėlė)
Stalo vanduo su citrina/Table water with lemon
Banketinė kava/arbata
Coffee/tea

Pienas
Milk

PIETŪS
LUNCH

Trinta pievagrybių sriuba su skrebučiais
arba
Trinta brokolių sriuba

Cream of mushroom soup with croutons or creamed broccoli soup

Griliuje keptas kiaulienos sprandinės kepsnys su apkeptomis
bulvytėmis ir voveraičių padažu
arba
Menkės filė kepsnys, patiekiamas su ryžiais, troškintomis
daržovėmis ir imbierine kivių salsa
Grilled pork steak with fried potatoes mushroom sauce or fish with rice,
ginger – kivi salsa and steamed vegetables
Griliuje keptos daržovės (vegetarams)
Grilled vegetables (vegetarian)

Erškėtrožių žiedų gėrimas
Rosehip blossom drink

VAKARIENĖ
DINNER

Tradicinės graikiškos salotos
Traditional greek salad

Griliuje keptas vištienos kepsnys, patiekiamas su pievagrybių
pyragaičiu, morkų – baltojo vyno kremu ir gražgarščių bei
vyšninių pomidoriukų salotomis
Grilled chicken steak, served with mushrooms cake, carrot - white wine
cream and arugula and cherry tomatoes salad

Filo tešlos suktinukai su daržovėmis (vegetarams)
Filo pastry rolls with vegetables (vegetarian)
Mėtų gėrimas su apelsinais
Mint drink with Oranges

UŽKANDŽIAI
SNACKS

Mini mėsainiukas su vištiena ir spanguolėmis/Mini burger with
chicken and cranberry sauce

Krepšelis su vištienos kepenėlių ir vyno kremu/Chicken liver cream
cake flavoured with white wine

Krepšelis su vištienos salotomis ir aviečių kremu/Chicken salad cake
with raspberry cream

Ruginis krepšelis su burokėliais ir silke/Rye cake with beets salad and
herring

Kišo pyragaitis su jūros gėrybėmis/French cake with seafood
Traškios krevetės su saldžiarūgščiu padažu/Crunchy Shrimps with
sweet chili sauce
Kišo pyragaitis su daržovėmis/French cake with vegetables

Brusketta su fetos sūriu, uogomis ir mangais/Brusketta with feta
cheese, berries and mango

Mozarelos ir vyšninių pomidoriukų iešmeliai/Mozarella and cherry
tomatoe skewers
Rinkinys prie alaus/Set of beer snacks

Sūrių rinkinys/Set of cheese snacks

