ŠALTI IR KARŠTI UŽKANDŽIAI
Traškūs vištienos sparneliai su saldžiu
čili padažu ir raudonaisiais pipirais

6,50

Grilyje kepti kalmarai, krevetės, žalumynai,
muskatinio moliūgo užtepėlė, pomidorų
padažas, balzaminio acto padažas

7,80

Brusketos su įvairia pomidorų salsa, mocarela,
baziliku, alyvuogių aliejumi, raudonaisiais svogūnais

4,80

Brusketos su įvairia pomidorų salsa, Parmos
kumpiu, skrudintais kaparėliais ir fetos sūriu

5,60

Lašišos tartaras su gvakamole, putpelių
kiaušniais, skrudintais kaparėliais, smidrais ir
česnakiniais skrebučiais

10,20

Romaninės salotos, pecorino romāno sūris,
san marzano vyšniniai pomidorai
•

traški vištiena

7,35

•

grilyje keptos tigrinės krevetės

9,90

Grilyje keptos lašišos salotos, smidrai,
pankoliai, baltieji ridikėliai, putpelių kiaušiniai,
krienų majonezas

8,70

Artišokų salotos, šalotiniai svogūnai, avinžirniai,
san marzano pomidorai, citrininis-čilli padažas

6,75

SRIUBOS
Kreminė moliūgų sriuba su keptais baravykais

4,55

Jaučio uodegos sriuba su svogūnais,
parmezano traškučiais, česnakiniu prancūzišku
batonu su žalumynais

5,60

Jūros gėrybių konsomė su šakniavaisiais
ir krevečių–menkių kukulaičiais

7,80

Dienos sriuba

3,90
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MĖSAINIAI
Mėsainiai ruošiami su pačių kepamomis
Brioche bandelėmis
Portobelo suvožtinis (grilyje kepti portobelo
grybai, čederio sūris, pomidorai, salotų lapai,
avokadas, šviežūs raudonieji svogūnai)
su gruzdintomis bulvytėmis

6,50

Mėsainis su vištiena (čederio sūris, šoninė,
marinuoti agurkėliai, pomidorai, salotų lapai)
gruzdintos bulvytės

7,80

Plėšytos kiaulienos mėsainis (čorizo, čederio
sūris, skrudinti svogūnai) gruzdintos bulvytės

8,50

Jautienos mėsainis (gražgarstė, karamelizuoti
svogūnai, pomidorų salsa, čederio sūris),
gruzdintos bulvytės

12,85

PICAS / PIZZAS
Margherita
pomidorų padažas, mocarela, šviežias
bazilikas, alyvuogių aliejus

6,50

Vegetariano e zucchine
pomidorų padažas, mocarela, grilyje kepta
cukinija, bazilikas, alyvuogės, san marzano
vyšniniai pomidorai

7,80

Calzone
mocarela, grybai, kumpis, pomidorų padažas

8,20

Quatro Formaggi
pomidorų padažas, mocarela,
gorgonzola, pecorino romano, rikota

8,85

Capricciosa
pomidorų padažas, cotto kumpis, alyvuogės,
parmezanas, artišokai, mocarela

8,95

Prosciutto
pomidorų padažas, parmezanas, gražgarstė,
Parmos kumpis, san marzano pomidorai,
buffalo mozzarella, balzaminis actas

12,00

Tonno e cipola
pomidorų padažas, mocarela, tunas savo sultyse,
kaparėliai, alyvuogės, raudonieji svogūnai

9,30
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ANT GRILIO GAMINAMI PATIEKALAI
Ant grilio keptas mažas kalmaras su saldžiųjų
kukurūzų ragu, cukinijomis, špinatais
tigrinėmis krevetėm

9,80

Rozmarino svieste kepta latviško starkio filė,
žalieji smidrai, morkų tyrė, bearnaise padažas

10,50

Ant grilio kepta škotiškos lašišos filė,
bulvių-česnakų tyrė, ant grilio keptas pankolis,
bearnaise padažas

12,20

Ant grilio keptas kiaulienos sprandinės karbonadas,
bulvių-krapų tyrė, keptos daržovės,
bordelaises padažas

8,60

Grilyje kepta vištienos krūtinėlė su bulvių tyre,
šakniavaisiais, demi glass padažu

7,90

Grilyje keptas kukurūzinis viščiukas
(½) su sezoninėmis daržovėmis, vyšninių
pomidorų konfi ir žaliųjų pipirų padažu

9,80

Veršienos karbonadas su bulvių–krapų tyre,
karamelizuotu salieru, keptais grybais,
raudono vyno–rozmarino padažu

14,50

Ant grilio keptas portobello su pomidorais,
mocarela, kepti žalieji smidrai, saulėje džiovintų
pomidorų tapenada

7,85

DESERTAS / DESSERT
Pavlova su uogų želė, šviežiomis uogomis,
citrininiu-žaliųjų citrinų kremu

4,70

Šokoladinis fondanas, kriaušų džemas,
migdolų drožlės, vaniliniai ledai

4,90

Krembriulė su šviežiomis uogomis

4,90

Šokoladinis sūrio kremo terinas,
miso karamelė, žemės riešutai

4,90
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