AERODREAM PASIŪLYMAS
KRIKŠTYNOMS
AERODREAM CHRISTENING OFFER

ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI/
COLD SNACKS

Vištienos sparneliai su BBQ padažu/Chicken wings with BBQ source
Vištienos sparneliai su sojos padažu/Chicken wings with soya source
Sūrio suktinukai su vištiena ir žemės riešutais/Cheese rolls with
chicken and hazelnuts

Vištienos riešutėliai panko džiuvesėliuose su sūrio
padažu/Chicken meat balls with panko and cheese souce
Kokosinės vištienos iešmeliai/Coconut chicken skewers
Kiaulienos kartų slėgtainis/Pork shoulder rolls
Ausų – liežuvio slėgtainis/Beef tongue and ears snack
Tortilija su kumpio ir kiaušinio įdaru/Tortilla with ham and egg stuffing
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

Silkių filė su pievagrybiais /Herring fillet with champignons
Kaimiška silkė/Rustic herring
Tortilijų suktinukai su lašišos ir kiaušinių įdaru/Tortilla rolls with
smoked ham and egg stuffing

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

Mozarelos ir vyšninių pomidoriukų iešm
Įdarytas karpis/Stuffed carp
Įdarytas viščiukas su pistacijomis/Chicken stuffed with pistachios
Tradicinės naminės lietuviškos salotos/Traditional Lithuanian salad
Tradicinės graikiškos salotos/ Traditional Greek salad
Argentinietiškos salotos su saulėgrąžomis/Argentinian salad with
sunflower seeds
Plikytas pyragaitis su lašiša/ Éclair with cured salmon

Jūros lydeka alaus plutelėje/ Pike fillet in beer flavoured crust
Krabų lazdelės alaus plutelėje/Crab sticks in beer flavoured crust
Lašišos suktinukas su jūržolėmis/Salmin roll with seaweed

KARŠTIEJI PATIEKALAI
HOT DISHES
VAIKAMS/for children

Peliukas – kotletukas (kiaulienos kotletukai, šviežios daržovės,
bulvių košė)/Meat ball – mouse with mashed potatoes and fresh vehetables
arba

Ančiukas (Vištienos kepsnelis su bulvytėmis fri ir šviežiomis
daržovėmis)/Duck – chicken breast with frech fries and fresh vegetables
SUAUGUSIEMS/for adults
Vištienos filė kepsnys, keptas ant grotelių, patiekiamas su morkų
– baltojo vyno kremu, pievagrybių pyragaičiu ir vyšniniais
pomidorais su gražgarsčių lapeliais/ Chicken Fillet cooked on a grill,
served with carrot – white wine cream, champignon cake and cherry
tomatoes and rucolla salad
Arba

Kiaulienos sprandinės kepsnys, keptas griliuje, patiekiamas su
skrudintomis bulvių skiltelėmis, šviežiomis daržovėmis ir viskio,
spanguolių arba grybų padažu/Grilled pork steak served with
roasted potatoes – slices, fresh vegetables ant cranberry, whiskey or
mushroom sauce

DESERTAI
DESERTS

Vaisių vaza/Fruit assortment
Panna Cotta su trintomis braškėmis/Panna cotta with strawberries
Crème brulle

Napaleono pyragaitis/Napaleon cake

GĖRIMAI
DRINKS

Stalo vanduo su citrina/Table water with lemon
Sultys (apelsinų, obuolių, spanguolių, ananasų)/Juice (orange,
apple, cranberry, pineapple)

Coca – C0la
Kava/arbata /Coffee/tea

KAINA: 35 Eur/suaugusiam , 10Eur/vaikui
•

•
•
•
•

Price: 35 Eur per adult, 10 Eur per child
Aerodream teritorijoje galima vartoti tik iš mūsų užsakytus maisto produktus ir
gaiviuosius bei alkoholinius gėrimus. Gėrimai skaičiuojami pagal faktą. Gėrimų meniu
atsiunčiamas el. paštu (Preliminarios kainos vynas nuo 10 eur, brendis nuo 15 eur, viskis
nuo 25 Eur, degtinė nuo 12 Eur)
Leidžiame atsivežti tik savo tortą, šakotį, šimtalapį (kuriems būtini gamybos sertifikatai).
Salė yra nemokama, tačiau po 24:00 val. mokamas 100 Eur/valandinis salės mokestis
Kainos ir valgiaraštis galioja užsakant ne mažesnei nei 20 suaugusių grupei. Esant
mažesniam svečių skaičiui valgiaraščio asortimentas gali mažėti.
Papildomai galima užsisakyti alaus (20l statinė – 90 eur)

