
SALOTOS 

 Didelė  

Eur 

Maža  

Eur 

Salotos su silke                                         
Silkė filė, marinuoti agurkai, pomidorai, fermentinis sūris, 

kiaušiniai, grietinė, svogūnai, majonezas 

2,40 1,20 

Salotos su tunu                                                                           
Kinietiškas kopūstas, konservuotas tunas, fermentinis  sūris, 

svogūnai, agurkai, pomidorai, majonezas 

2,20 1,10 

Salotos su krevetėmis                                                 
Kinietiškas kopūstas, grybai, krevetės, paprika, pomidorai, 

majonezas 

2,90 1,50 

Salotos  čili                            
Kinietiškas kopūstas, aitrieji pipirai, pomidorai, paprika, 

marinuoti pievagrybiai, karšto rūkymo kumpis, majonezas 

1,90 1,00 

Salotos su kumpiu                                                
Kinietiškas kopūstas, karšto r. kumpis, fermentinis sūris, 

svogūnai, pievagrybiai, pomidorai, majonezas 

2,00 1,00 

Vegetariškos salotos                                         
Kinietiškas kopūstas, pomidorai, agurkai, pievagrybiai, 

kiaušiniai, paprika, saulėgrąžos, konservuoti  žirneliai, 

majonezas  

1,80 0,90 

Salotos su karšta kiauliena                             
Kinietiškas kopūstas, agurkai, pomidorai, svogūnai, 

konservuoti žirneliai, kepta kiauliena, majonezas 

2,90  

Salotos su karšta vištiena                              
Kinietiškas kopūstas, marinuoti agurkai, kiaušiniai, alyvuogės, 

fermentinis sūris, kepta vištiena, majonezas 

3,00  

Salotos su karšta kalakutiena ir šonine 
Kinietiškas kopūstas, marinuoti agurkai, konservuoti  žirneliai, 

kukurūzai, paprika, k. r. šoninė, kepta kalakutiena, majonezas 

3,00  

Krabų lazdelių salotos                
Ryžiai, švieži agurkai, kiaušiniai, krabų lazdelės, majonezas 

1,70  

   

KEPSNIAI 
 Bulvyčių fri 

ir daržovių 

garnyras 

Ryžių/grikių ir 

daržovių 

garnyras 

Karbonadas  
 

4,30 4,10 

 

Karbonadas su pievagrybiais ir sūriu 4,60 4,20 

Traški kiauliena su sezamu 4,50 4,10 



Vyriškas kepsnys (aštrus)         
(kiaulienos nugarinė, aitriųjų paprikų ir ananasų padažas, 

marinuoti agurkai, aitrieji pipirai, fermentinis sūris) 

4,80 4,40 

Bičiulių kepsnys         
(kiaulienos nugarinė, pomidorų padažas, marinuoti grybai, 

fermentinis sūris) 

4,70 4,30 

Kalakutienos kepsnys  4,50 4,30 

Kepsnys „Skanutis“ 
(kalakutienos filė, Česnakinis padažas, karšto rūkymo šoninė, 

fermentinis sūris) 

4,80 4,60 

Vištienos kepsnys  4,40 4,20 

Vištienos kepsnys su pievagrybiais ir sūriu         4,60 4,30 

Vištienos kepsneliai su sezamu 4,70 4,30 

Kepsnys “Švelnutis“   
(vištienos filė, pomidorų padažas, marinuoti grybai, 

fermentinis sūris)  

4,70 4,30 

Kepsnys „Havajai“ 
(vištienos filė, švelnus padažas, konservuoti ananasai, 

fermentinis sūris 

4,70 4,20 

Damų kepsnys (aštrus)            
(vištienos file, aitriųjų paprikų ir ananasų padažas, marinuoti 

agurkai, aitrieji pipirai, fermentinis sūris) 

4,80 4,50 

Maltinis  4,40 4,00 

Maltas kepsnys su marinuotais grybais ir sūriu 4,50 4,10 

Troškinta vištiena grietinėlės padaže           
(vištiena, paprika, česnakas, pievagrybiai, konservuoti 

žirneliai, grietinėlė) 

4,80 4,40 

 

KITI KARŠTIEJI PATIEKALAI 

Krevečių viliotinis         
(krevetės sūdytos, pievagrybiai, konservuoti žirneliai, svogūnai, ryžiai) 

4,00 

Pieniškos dešrelės su garnyru 3,50 

Silkė su  bulvėmis fri               
(silkės filė, šv. pomidorai, svogūnai, grietinė, bulvės fri). 

3,50 

Spageti su pievagrybių padažu             
(pievagrybiai, k. r. kumpis, svogūnai, grietinėlė) 

3,80 

Spageti su vištiena             
(vištiena, svogūnai, pievagrybiai, grietinėlė) 

4,10 

Spageti su mėsos padažu            
(malta mėsa, morkos, svogūnai, šv. pomidorai, česnakai, pomidorų padažas, 

fermentinis sūris 

4,10 



Spageti su tunu         
(svogūnai, švieži pomidorai, česnakas, pomidorų padažas, konservuotas tunas, 

fermentinis sūris) 

4,10 

Virti  koldūnai su kiauliena/varške/bulvėmis 2,00 

Apkepti koldūnai su kiauliena/varške/bulvėmis 
(su sūriu, grietinėlės-majonezo padažu) 

3,20 

Užkepėlė su vištiena             
(vištiena, šaldytos daržovės, ryžiai, fermentinis sūris, grietinėlė) 

4,40 

Užkepėlė su mėsa              
(smulkinta kiauliena, česnakai, morkos, svogūnai, paprika, marinuoti agurkai, 

pomidorų padažas, grietinėlė, fermentinis sūris ,ryžiai). 

4,30 

Keptos bulvytės fri 2,00 

  

PICOS 

 Didelė  

Eur 

Maža  

Eur 

Amigo                      
Fermentinis sūris, itališkas padažas, šalto rūkymo. dešra, 

marinuoti agurkai, švieži pomidorai, svogūnai 

3,60 2,00 

Švelnioji                       
Fermentinis sūris, itališkas padažas, karšto r. kumpis, 

konservuoti ananasai 

3,20 2,00 

Klasikinė                         
Fermentinis sūris, itališkas padažas, k. rūkymo kumpis, 

pomidorai, svogūnai 

3,20 2,00 

Margarita                       
Fermentinis sūris, itališkas padažas, k. rūkymo kumpis, 

pomidorai, pievagrybiai  

3,50 2,00 

Lambada (perlenkta)                       
Fermentinis sūris, k. rūkymo dešra, pieniškos dešrelės, 

pievagrybiai, svogūnai 

3,90 2,00 

Vaikiška                       
Fermentinis sūris, itališkas padažas, pieniškos dešrelės 

3,20 2,00 

Vegetariška                       
Fermentinis sūris, itališkas padažas, pomidorai, marinuoti 

agurkai, paprika, pievagrybiai, svogūnai                          

3,20 2,00 

Peperoni                     
Fermentinis sūris, itališkas padažas, k. rūkymo kumpis, 

dešra Saliami, svogūnai, aitrieji pipirai 

3,50 2,00 

Milano                          
Fermentinis sūris, itališkas padažas, karšto rūkymo 

kumpis, dešra Saliami, pievagrybiai, alyvuogės, svogūnai 

3,60 2,00 

Jūreivio                       
Fermentinis sūri, ,itališkas padažas,  karšto rūkymo 

kumpis ,pievagrybiai, krevetės 

3,90 2,00 



Mozaika                  
Fermentinis sūris, itališkas padažas, konservuotas tunas,                     

marinuoti grybai, paprika, svogūnai, česnakai 

3,60 2,00 

Sočioji              
Fermentinis sūris, itališkas padažas, k. rūkymo dešra, 

karšto rūkymo kumpis, krevetės, pievagrybiai, pomidorai 

4,00 2,00 

Jalapeno                     
Fermentinis sūris, aitriųjų paprikų ir ananasų padažas, 

dešra Saliami, marin. agurkai, paprika, svogūnai, aitrieji 

pipirai 

4,00 2,00 

Draugų              
fermentinis sūris, itališkas padažas, smulkinta kiauliena, 

svogūnai, marinuoti agurkai 

3,80 2,00 

Naminė  
Fermentinis sūris, aitriųjų paprikų ir ananasų padažas, 

karšto rūkymo šoninė, karšto rūkymo dešra saliami, marin. 

agurkai, paprika, svogūnai, česnakai 

4,00 2,00 

Su šonine 
Fermentinis sūris, itališkas padažas, smulkinta kiauliena, 

karšto rūkymo šoninė ,marinuoti kukurūzai, aitrieji pipirai 

jalapeno 

4,00 2,00 

Karališka                                     
Fermentinis sūris, aitriųjų paprikų  ir ananasų padažas, šv. 

pomidorai, marinuoti agurkai, svogūnai, pievagrybiai, 

kepta vištiena) 

4,50  

Ypatingoji pica  
Fermentinis sūris, aitriųjų paprikų  ir ananasų padažas, 

š.r.saliami su romu, marinuoti agurkai, k.r.šoninė, 

pievagrybiai, kepta kalakutiena) 

4,50  

Česnakinis, pikantiškas padažas 0,20 

 

                   DESERTAI 
Ledų asorti su plakta grietinėle ir šokoladu 
Kivi-slyvų grietininiai, vaniliniai-grietininiai, kakaviniai, braškių sk. mangų, 

kramtomos gumos, karamelės ir spragėsių sk. su graikiniais/lazdyno riešutais 

ledai, plakta grietinėlė, šokoladas 

1,80 

Ledų asorti su konservuotais vaisiai ir grietinėle 
Kivi-slyvų grietininiai, vaniliniai-grietininiai, kakaviniai, braškių sk. mangų, 

kramtomos gumos ,karamelės ir spragėsių sk. su graikiniais/lazdyno riešutais 

ledai, plakta grietinėlė, konservuoti ananasai 

1,90 

Ledų asorti su sirupu (braškinis,karamelinis,vanilinis,šokoladinis) 

Kivi-slyvų grietininiai, vaniliniai-grietininiai, kakaviniai, braškių sk. mangų, 

kramtomos gumos, karamelės ir spragėsių sk.,su graikiniais/lazdyno riešutais 

ledai 

1,70 

Pistacijų ledai su sirupu (braškinis,karamelinis,vanilinis,šokoladinis) 2,00 



Bananinis kokteilis 
Ledai, bananų sultys, konservuoti ananasai 

1,65 

Kokteilis Persikutis 
Ledai, persikų sultys, sirupas, plakta grietinėlė 

1,65 

Vaisinis kokteilis morsas   
Šaldyti vaisiai, sultys 

1,65 

Braškių kokteilis    
Ledai, pienas, šaldytos braškės 

1,65 

Mėlynių kokteilis     
Ledai, sultys, pienas, šaldytos mėlynės 

1,65 

Šokoladinis kokteilis 
Ledai, pienas, šokoladas  

1,65 

Ledų kokteilis  
Ledai, sultys 

1,50 

Pieniškas ledų kokteilis  
Ledai, pienas, sirupas 

1,50 

                                                                 
    

                                                                    

               

 

 

 

 

 

    

 

 

 


