Pusryčių meniu

Miltiniai patiekalai
Lietiniai blynai „Skarelės“
Lietiniai blynai su varške, patiekiami su grietine ir uogiene
Lietiniai blynai su sūriu ir kumpiu, patiekiami su grietinės, sviesto padažu
Kepti varškėtukai, patiekiami su šviežiomis trintomis uogomis ir grietine
Virti varšketukai, pateikiami su grietinės, sviesto padažu
Makaronai su vištiena ir daržovių, grietinėlės padažu

3.00 EUR
4.00 EUR
4.00 EUR
5.00 EUR
5.00 EUR
6.50 EUR

Kiaušinių patiekalai
Kiaušinienė su skrudinta duonos riekele, pomidorų padažu ir šviežiomis
daržovėmis
Kiaušinienė su šonine patiekiama su pomidorų, svogūnų salotomis ir
grietine
Omletas su pomidorais ir baziliku, patiekiamas su šviežių daržovių
salotomis
Omletas su sūriu, patiekiamas su šviežių daržovių salotomis
Omletas su kumpiu, patiekiamas su šviežių daržovių salotomis

5.00 EUR
5.00 EUR
5.00 EUR
5.00 EUR
5.00 EUR

Košės
Grikių košė su daržovėmis
Grikių košė su pienu
Avižinė košė su obuoliais
Ryžiai su daržovėmis

3.50 EUR
2.50 EUR
2.50 EUR
3,50 EUR

Vaisių puokštė (200 g)

2.20 EUR

Užkandžiai

Kepta duona su sūrio padažu
Silkė su bulviniais blyneliais, pagardinta pomidorų, svogūnų salotomis su
grietine
Užkandis prie alaus ir degtinės ( kepta duona, sūdyti riešutai, marinuotas
fetos sūris, rūkytas varškės sūris, Ispaniška pelėsinė dešra, saliamis su
džiovintais pomidorais)
Užkandis prie vyno (marinuotos alyvuogės, pėlesinis Bri sūris, Parmos
kumpis, duonos lazdelės, sūris su imbierais ir mangais, sūris su
spanguolėmis, rojaus obuoliukai)
Keptas CAMAMBERT sūris su česnaku ir skrudinta duonele
Keptas BRI sūris su bruknių padažu ir duonos lazdelėmis

3.50 EUR
5.50 EUR
12.00 EUR

12.00 EUR
6.00 EUR
6.00 EUR

Salotos

„Graikiškos“ salotos
„Cezario“ salotos su grilyje pakepintomis vištienos juostelėmis

7.00 EUR
7.00 EUR

„Cezario“ salotos su grilyje pakepintomis krevetėmis
Burokėlių karpačio su karamelizuotomis kriaušėmis ir Feta sūriu
Karališkų krevečių salotos su mozzarella, pomidorais
ir marinuotomis alyvuogėmis, pagardinta naminiu žolelių padažu

7.00 EUR
7.00 EUR
8.50 EUR

Sriubos

Čili sriuba
Dienos sriuba (klauskite padavėjo (-os)
Šaltibarsčiai su bulvėmis (vasaros sezono metu)

4.00 EUR
2.50 EUR
3.50 EUR

Tradiciniai patiekalai
„Kėdainių“ blynai su grietinės, spirgučių, svogūnų padažu
Bulviniai blynai, patiekiami su grietine ir varškės padažu
„Alaušo slėnio“ koldūnai su mėsa ir grietinės, spirgučių padažu (galime
užkepti su sūriu)

5.00 EUR
5.00 EUR
5.50 EUR

Karšti patiekalai
Žuvies patiekalai
Lydekos kotletukai su sojų padažu, pateikiami su bulvių koše, šviežių
daržovių salotomis, pagardintomis grietine
Šamo filė kepsnys su užkepta midija, bulvių koše su karamelizuotais
porais, brokoliais sviesto emulsijoje, obuolių-sviesto padažu

8.50 EUR
9.50 EUR

Mėsos patiekalai
Naminis kotletas su bulvių koše, kopūstų, morkų salotomis
Kiaulienos sprandinės kepsnys su keptomis bulvėmis, svogūnų džemu,
karamelizuotais burokėliais, saulėje džiovintais pomidorais ir garstyčių
padažu
Kiaulienos šonkauliai su BBQ padažu, tarkuotų bulvių, morkų paplotėliu ir
šviežiomis daržovėmis
Jautienos steikas su salierų kremu, daržovių fricasee, raudonojo vyno
padažu

8.50 EUR
8.50 EUR
9.00 EUR
16.00 EUR

Paukštienos patiekalai
Vištienos rutulėlių vėrinukas su bulvių kamuolėliais ir šviežiomis
daržovėmis
Traški vištiena su sezamais pateikiama su bulvytėmis fri, šviežiomis
daržovėmis, paskanintomis žolelių padažu
Kepta vištienos filė su kelmučiais pateikiama su virtomis apkeptomis
bulvėmis, sūrio padažu ir daržovėmis
Grilyje kepta kalakutienos filė su amareto - grietinėlės padažu, bulvių sūrio pudingu ir keptais vynuoginiais pomidoriukais ir cukinija

6.50 EUR
7.50 EUR
9.50 EUR

12.00 EUR

Vegetariški patiekalai
Daržovių bokštelis su keptais baravykais, mėlynaisiais svogūnais,
česnakais, pagardintas pupelių - pomidorų padažu
Keptas tofu sūris su avinžirnių ir daržovių troškiniu

7.50 EUR
8.00 EUR

Desertai

Dienos pyragas (klauskite padavėjo (-os))
Ledai su vaisiais
Ledai su sūdyta karamele ir riešutais
Ledai su karštu šokoladu
Ledai su trintomis uogomis
Ledų kokteilis su trintomis uogomis
Pieniškas ledų kokteilis

3.50 EUR
3.50 EUR
3.50 EUR
3.50 EUR
3.50 EUR
3.50 EUR
3.00 EUR

