AERODREAM
VALGIARAŠTIS
VALGIARAŠTIS VIESIEMS

PASITIKIMO UŽKANDŽIAI
Mini mėsainiukai su kiauliena
Lašišos suktinukas su rugine duonele
Traški krevetė su saldžiarūgščiu padažu
Užkandžių rinkinys prie alaus
Užkandžių rinkinys prie vyno

ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI
Plikyti pyragaičiai su kumpiu
Brusketos su ožkos pieno sūrio kremu ir BBQ vištiena
Vištienos iešmeliai su krevetėmis, imbierinėje tešloje,
patiekiami su saldžiarūkščiu padažu
Vyniotinių rinkinys (sūrio suktinukai su vištiena, karkų
slėgtainis, kiaulienos - vištienos vyniotinis, jautienos
liežuvio užkandis)
Įdarytas viščiukas su riešutais
Krevečių iešmeliai su mangų padažu
Lašišos suktinukai su jūržolių lapais
Skumbrės suktinukai su česnakiniu kremu
Jūros lydekos piršteliai, alaus plutelėje
Čiabatos brusketos su tuno užkepėle
Įdarytas karpis
Prancūziški Kišo pyragaičiai su daržovėmis
Agurko užkandis su sūrio kremu ir pistacijomis
Argentinietiškos salotos
Cezario salotos su krevete
Mangų salotos su avietėmis
Lietuviškos naminės salotos

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Antienos šlaunelė su raudonųjų kopūstų salotomis ir bulvių
kroketukais
arba
Kiaulienos sprandinės kepsnys, patiekiamas su apkeptomis
bulvytėmis, šviežiomis daržovėmis ir viskio padažu
arba
Upėtakio filė, patiekiama su ryžių spageti ir troškintomis
daržovėmis
-VAIKAMS- Peliukas - kotletukas, patiekiamas su bulvių koše ir
šviežiomis daržovėmis

DESERTAI
Panna Cotta su trintomis braškėmis
Plikyti pyragaičiai su mascarpone
Šokoladiniai fondanto pyragaičiai
Canelles, Macaroons, sezoninių uogų ir vaisių vaza

GĖRIMAI
Šaltalankių gėrimas, stalo vanduo su citrina, sultys,
Coca Cola, degtinė Finliandia, viskis Jack Daniels,
brendis Torres 5 putojantis vynas, vynas
(raudonas/baltas), alus, kokteiliai

PUSRYČIAI
Sultinys
Kibinas su kiauliena
Kibinas su vištiena
Kibinas su daržovėmis

PIETŪS
Kiaulienos šonkauliukai, kepti ant grotelių
Vištienos kumpelių kepsneliai, kepti ant grotelių
Skumbrės filė kepsnys, keptas ant grotelių
Šviežios daržovės
Bulvių skiltelės su rozmarinais

KAINA SUAUGUSIEMS
(nuo 18 m.)
vakaras - 60.00 €/asm., su pusryčiais - 70
€/asm., su pusryčiais ir pietumis - 85 €/asm.
KAINA VAIKUI
(nuo 3 iki 10 m.)
vakaras - 15.00 €/asm., su pusryčiais - 20
€/asm., su pusryčiais ir pietumis - 25 €/asm.
KAINA VAIKUI
(nuo 11 iki 18 m.)
vakaras - 45.00 €/asm., su pusryčiais - 50
€/asm., su pusryčiais ir pietumis - 60 €/asm.

