
Data, laikas, vieta, svečių skaičius
Kaina 

be PVM 

EUR 

Kiekis

Suma 

be 

PVM, 

EUR

Salotos 100g

Daržovių salotos su kepta vištienos krutinėle, svogūnų čipsais, medaus-

garstyčių padažu
1.40 0

Cezario salotos su vištiena arba skrudinta šoninė( Romaine ir aisbergo 

salotų mix, cherry pomidoriukai, parmezano sūris, padažas)
1.70 0

Vištienos salotos su agurkais, kukuruzais ir kepintomis saulėgrąžomis su 

majonezu 
1.50 0

Saldžiarūgščios salotos su kiauliena ir sezamais ( Pekino kopūstai, 

morkos, agurkai, karamelizuota kiauliena, sezamai  su sweet chili 

padažu arba pageidaujant  su majonezu)
1.50 0

Daržovių salotos su sūdyta lašiša,  krevėtėmis ir mini macarella , gaivus 

citrininis užpilas 1.70 0

Sluoksniuotos ryžių salotos su kepintais pievagrybiais, krabais su 

majonezu 1.60 0

Sluoksniuotos salotos su rūkyta vištienos filė,marinuoti pievagrybiai, 

kiaušiniai, sūris, majonezas) 1.80 0

Sveikuolių salotos su kanapių sėklomis ( 

Morkos,cukinijos,agurkai,kanapių sėklos, gaivus užpilas) 1.20 0

Daržovių asorti su jogurtiniu padažu(agurkai,pomidorai, 

morkos,paprika,marinuotos alyvuogės) 1.10 0

Salotų lapų  mix su su parmezano sūriu,  vytintais pomidorais, moliugų  

sėklomis ir gaiviu moliugų aliejaus užpilu 1.40 0

Brokolių salotos su skrudinta šonine,cherry pomidorais, razinomis ir 

česnakiniu- majonezo padažu
1.50 0

Daržovių salotos su tunu, raudonosiomis pupėlėmis,putpėlių kiaušiniais 

ir pikantišku pomidorų-majonezo padažu 1.50 0

Balta naminė mišrainė 1.30 0

Silkė ,,pataluose " 1.50 0

Salotų mix  su kepta antiena, karamelizuotomis slyvomis, apelsinų 

padažu 1.80 0

Makaronų salotos su kumpiu, sūriu, paprika, žaliais žirnėliais ir baziliko -

majonezo padažu
1.40 0

Graikiškos salotos su ožkos sūriu, graikiniais riešutais, gaiviu 

užpilu(Pekino kopūstai, pomidorai, agurkai, paprika, alyvuogės, 

mėlynieji svogūnai)
1.40 0

Macarella sūris su pomidorais, su rucola salotomis, marinuotomis 

alyvuogėmis, balsamico kremu ir baziliko užpilu 1.70 0

Virtų burokėlių carpaccio su kriaušėmis,  feto sūriu,  graikiniais riešutais 

ir balzamiko  kremu
1.60 0

Keptos / gruzdintos daržovės 100gr

Grill daržovių asorti (paprika,cukinijos,baklažanai,pievagrybiai) 1.50 0

Kepti baklažanai su pomidorais ir macarella sūriu 1.90 0

Kukurūzų burbuolės su šparaginėmis pupelėmis,apvyniuotos šonine 1.70 0

Šalti mėsos užkandžiai 100 gr.

Kepta kiaulienos sprandinė medaus- garstyčiu marinate 1.50 0

,,Netikras zuikis" su vytintais pomidorais 1.50 0

Kepta kiaulienos  išpjova su terijaki padažu 1.70 0

Traškus vištienos gabaliukai ,,Panko" džiuvesėliuose su sezamo sėklomis 

ir sweet chili/chapotly  padažu
1.80 0

Vištų petukai (tulpės)  užkepti medaus-sojos padaže 1.40 0

Glazuruoti šonkauliukai su saldžiarūgščiu padažu 1.80 0

Virtas liežuvis su krienų-vasabi padažu,rukola salotomis ir pistacijomis 2.50 0

Kiaulienos vyniotinis 0

su džiovintomis slyvomis 1.70 0

su figomis ir graikiniais riešutais 2.00 0

su rūkyta nugarinė ir paprika 1.80 0

Vištienos vyniotinis 0

su dž.vaisiais (slyvos, abrikosai, spanguolės) 1.70 0

su pistacijomis 2.00 0

su špinatais ir vytintais pomidorais 1.80 0

Jautienos carpaccio su pistacijomis,parmezano sūriu,rucola salotomis
3.50 0

Įdaryta višta su pistacijomis/ džiovintais vaisiais/ vytintais pomidorais ir 

riesutais
2.40 0

Žuvies užkandžiai , jūros gėrybės 100 gr.

Žuvies gabaliukai traškioje  japoniškoje ,,Tempura "tešloje su kornišonų 

/ laimo  padažu
2.00 0
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Orkaitėje kepti upėtakiio gabaliukai su kornišonų/laimo  padažu 2.50 0

Bruchetta su midijų salotomis, kaina uz vnt.arba salotos midijų 

geldelėse 0.70 0

Skrudinti lašišos gabaliukai džiūvėsėliuose su tar tar padažu 1.70 0

Skrudintos baltakojes krevetės alaus  tešlojes u sweet chili padažu 1.90 0

Krevetės filo tešloje 1vnt kaina 0.60 0

Krevetės bulvių siūluose kaina 1vnt 0.90 0

Lašišos carpaccio su agurkais ir kaparėliais 2.70 0

Žuvies suflė ,,Trio" is sterko, lašišos ir midijų 3.00 0

Žuvies  vyniotinis su krevėtėmis ir midijomis 3.00 0

Silkės suktinukai su keptais pievagrybiais, kaina už 1 suktinuką 1.00 0

Silkė pataluose bokšteliais su putpėlių kiaušiniais  kaina 1vnt 2.20 0

Silkė su džiovintais obuoliais,kepintomis  daržovėmis 1.50 0

Silkė su grybais/arba marinuotais svogūnais 1.20 0

Įdaryta žuvis (karpis, lydeka,upėtakis)  kaina už 1vnt apie 1,7kg 25.00 0

Skrudinti kalmarų žiedai 1.60 0

Rinkiniai 100 gr.

Rinkinys prie vyno(sūriai 3jų rūšių, vynuogės, marinuotos 

alyvuogės,krekeriai, apelsinų džemu)
2.20 0

Rinkinys prie alaus( kepta duona, kepti svogūnų žiedai, gruzdinti 

pievagrybiai, sūdyti riešutai, rūkytos kiaulies ausys) 1.70 0

Vytintų ir rūkytų mėsos gaminių   rinkinys su padažu 1.80 0

Vieno kąsnio sumuštinukų rinkinys  40vnt (4rūšių po 10vnt) 20.00 0

Karštieji patiekalai paduodami su pasirinktu padažu, su 

švž.daržovėmis ir pasirinktu garnyru

1 

porcija/

1asmeni

ui

Padažas parenkamas pagal užsakovo pasirinkimą, galime 

pritaikyti prie kiekvieno patiekalo.Padažai gali būti tokie : 

barbekiu,                                                                                   

chapotli,                                                                           

pistacijų,                                                                                              

sūrio,                                                                       

voveraičių/baravykų  padažu,                                                 

spanguolių ir raudonojo vyno,                                                       

balto vyno padažu,                                                                                                            

citrininis-žoleliu,                                                                          

mėlynojo pelėsio sūrio,                                                                   

medaus kario,                                                                             

sweet chili,                                                                                      

terijaki 

Vištienos/ kiaulienos  grill kepsnys su pasirinktu padažu
4.50 0

Kiaulienos / vištienos kepsniukai apvyniuoti šonine su pasirinktu padažu
5.00 0

Vištienos/ kiaulienos  kepsnys užkeptas su pomidorais ir sūriu su 

pasirinktu padažu
5.00 0

Vištienos suktinukas su  saulėje džiovintais pomidorais, feto sūriu ir 

žemės riešutais 5.50 0

Vištienos /kiaulienos suktinukas su macarella sūrio ir špinatų įdaru
5.50 0

Kijevo kotletas(iš vištienos krutinėlės) 5.50 0

Kiaulienos išpjovos medalionai su pasirinktu  padažu 5.50 0

Vištienos / kiaulienos suktinukas su grybais, su pasirinktu padažu. 5.50 0

Vištienos kepsnys užkeptas su ananasais ir sūriu 4.50 0

Vištienos iešmelis su 

daržovėmis(2vnt/porcijoje)(cukinija,pievagrybiai,paprika,pomidoriukai 5.50 0

Kalakutienos verinukai su ananasais,su sweet chili padažu
6.00 0

Kalakutienos kepsnys su gervuogių padažu 6.00 0

Lydekos  filė  su sviesto- citrinų padažu 6.00 0

Lašišos filė su baltojo vyno arba citrinų  padažu su grill daržovėmis 7.00 0

Iešmeliai -verinukai su lašiša ir krevetėmis , su  baziliko-citrinų padažu 7.50 0

Garnyrai prie karštųjų patiekalu: 0

Ryžiai su sviestu ir daržovėmis 0

Virtos apkeptos  bulvės su rozmarinais 0

Grill daržovės

Garintos daržovės 

Bulvių piure arba kroketai 0

Desertai 100gr

Vaisių vaza 1.80 0



Mini desertai taurėse (itališka Pana cota, vaisių salotos-

Makedonija,varškės kremas su užpilais)  1vnt kaina
1.50 0

Tortas pagal norimą skonį ir tematiką(uzsakymo kiekis min 1kg) 18.00 0

Gėrimai
Vanduo su citrina ir mėtomis  1l 1.00 0

Spanguolių morsas  1l 1.50 0

Sultys   1 l 2.50 0

Kava/arbata 1 vnt termosuose, cukrus, grietinėlė 1.00 0

Papildomos paslaugos 0

Staltiesių, indų nuoma jaigu nėra sodyboje, tai  aptariame pagal 

kiekvieno situacija ir svečiu skaičių 0

Svečiu pasitikimo staliukas pagal pageidavimą

Padavėjas ir virėjas tik svečių sutikimui, karštųjų pateikimui, lėkščių 

pakeitimas po karštojo patiekalo), jai padavėjas, virėjas reikalingas 

ilgesniam laikui,  tada skaičiuojama toliau už kiekvieną valandą 

8eur/asm

30.00 0

Pristatymo kaina už Vilniaus ribų  priklauso nuo atstumo 0

Pusryčių meniu aptariamas individualiai

Pastabos:
0

Bendra 

suma,EUR:


