
 
 

AERO PASIŪLYMAS KRIKŠTYNOMS 
AERO BAPTISM OFFER 

 
ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI/ 

COLD SNACKS 
 

Sūrio suktinukai su vištiena ir žemės riešutais/Cheese rolls with 
chicken and hazelnuts 

Kiaulienos kartų slėgtainis/Pork shoulder rolls 
Vištienos – kiaulienos vyniotinis/Pork and chicken roll 

Jautienos liežuvių užkandis su majonezo – ir krienų padažu/Beef 
tongue snack with mayonnaise - and horseradish sauce 

Jūros lydeka alaus plutelėje/ Pike fillet in beer flavoured crust  
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 
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 

 



 
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 french fries and fresh vegetables 

 
SUAUGUSIEMS/for adults 

 
Vištienos filė suktinukas, įdarytas maskarponės ir špinatų 

kremu, patiekiamas su ryžių spageti ir vaisių salotomis/ Chicken 
Fillet roll, filled with mascarpone and spinach cream, served with rice 

spaghetti and fruit salad 
 

Arba 
 

Kiaulienos sprandinės kepsnys, keptas griliuje, patiekiamas su 
skrudintomis bulvių skiltelėmis, šviežiomis daržovėmis ir viskio 
padažu/Grilled pork steak served with roasted potatoes – slices, fresh 

vegetables and whiskey  sauce 

 



 
 

DESERTAI 
DESERTS 

Vaisių ir uogų krepšeliai/Fruit and berry baskets 
Plikyti pyragaičiai su maskarponės kremu/Profiteroles 

Napaleono tortas/Napaleon cake 
 

GĖRIMAI 
DRINKS 

Stalo vanduo su citrina/Table water with lemon 
Šaltalankių gėrimas/Sea Buckthorn drink 

Natūralus erškėtrožių žiedų gėrimas su citrina/Rosehip drink 
 Kava/arbata /Coffee/tea 

Vynas/wine (baltas/raudonas, white/red), putojantis 
vynas/sparkling wine, alus/beer, brendis/brandy Torres 5, 

Degtinė/vodka Finliandia, Viskis/whiskey Tullamore Dew 
Kaina:  

50 Eur/suaugusiems/adults, organizuojant trumpą iki 3 val. šventę – 35 Eur/asm. 
15 Eur/vaikams  iki 10 metų/children till 10 years old, organizuojant trumpą iki 3 val. 

šventę – 10 Eur/asm. 
25 Eur/vaikams nuo 11 iki 18 metų/children from 11 till 18 years old, organizuojant 

trumpą iki 3 val. šventę – 15 Eur/asm. 
Vienam asmeniui skiriama: 100 g mėsos užkandžių, 100 g žuvies užkandžių, 100 g 

salotų, 100 g deserto, alkoholis ir gaivieji gėrimai iki 23:45 val. be limito 
Salė ir alkoholis nuo 17:00 iki 23:45 nemokamai 

Po 23:45 val. mokamas 150 Eur valandinis salės ir alkoholio mokestis 
Pasiūlymas ruošiamas ne mažesnei nei 20 žmonių grupei, esant mažesniam svečių 

skaičiui, valgiaraščio asortimentas gali kisti. 
 

 


