Užkandžiai / Appetizers
„Pasninko užkandis“ (silkė su karštomis bulvėmis, pomidorai, marinuoti svogūnai, grietinė)
„Fast day‘s snack“ (herring with hot potatoes, tomatoes, marinated onions, sour cream)
„Lietuviškas užkandis“ 2-4 asmenims (skirtingų rūšių lašiniai, skilandis, žirniai su spirgais,
kepta duona su česnaku, marinuoti agurkai, svogūnai)
„Lithuanian apetizer” for 2-4 persons (variety of pork flitch, „skilandis“ meat, peas with bacon
crisps, pickles, onion)

Prašyčiau pakartoti“ (medžiotojų sūris, rūkytas varškės sūris, kietasis sūris, mėl. pelėsio sūris,
vynuogės, medus, graikiniai riešutai)
„One more round please“ („Hunter“ cheese, smoked curd cheese, blue cheese, grapes, honey,
walnuts)

„Alaus bičiulis“ (sūd. riešutai, medžiotojų ir keptas aštrus sūris, kepta duona, rūkyta kiaulienos

4,20

13,80

7,90

ausis, česnakinis padažas)
„Beer‘s buddy“ (salted peanuts, „Hunter“, fried spicy cheese, fried bread, smoked pork ears, garlic
sauce)

7,40

Kepta duona su sūrio-majonezo padažu
Fried bread with cheese- mayonnayse sauce

3,80

„Atsiprašau“ (žirniai su spirgais)
„Apologize“ (peas with bacon crisps)

3,70

Sriubos / Soups
3,90

„Pūčkorių barščiai“
Borsch “Puckoriai“
„Dienos sriuba“ (klausti padavėjo)
„Soup of the day” (ask your waiter)

2,90

Salotos / Salads
„Panelių gardėsis“ (šiltos salotos su tigrinėmis krevetėmis)
„Maiden’s kickshaw” (warm salad with tiger prawns)

7,90

„Naminė mišrainė“ (bulvės, mar.agurkai, morkos, konservuoti žirneliai, virti kiaušiniai, virtas
kumpis, majonezas)

„Homemade salad“ (potato, cucumbers, carrots, green peas, boiled egg, boiled ham, mayonnaise)

4,90

Graikiškos salotos (salotos, feta sūris, agurkai, pomidorai, paprika, svogūnai, alyvuogės, žolelių
padažas)

Greek salad (lettuce, feta cheese, cucumbers, tomatoes, paprika, onions, olives, herb dressing)
„Salotos su jautiena“ (jautiena, salotų lapai, pomidorai, agurkai, kaparėliai, garstyčių padažas)
„Salad with beef“ (beef, lettuce, tomatoes, cucumbers, capers, mustard sauce)

6,20

7,90

Bulviniai patiekalai / Potato courses
Didžkukuliai su mėsa 2vnt/ 1 vnt (su spirgučių padažu arba grietine)
Zepelins with minced meat 2pcs/ 1 pcs (with bacon crisps sauce or sour cream)

4,90
2,70

„Skrudinti didžkukuliai“ (su spirgučių padažu arba grietine)
„Roasted zepelins“ (with bacon crisps sauce or sour cream)

4,70

Žemaičių blynai (su sviesto – grietinės arba spirgučių padažu)
Pancakes „Lawlanders” (butter– sour cream or bacon crisps sauce)

4.90

Bulviniai blynai (su baravykų padažu arba grietine arba spirgučių padažu)
Potatoes pancakes (with boletus sauce or sour cream or bacon crisps sauce)

5,50

„Joanos Carinovos vaišės” (4 asmenims) didžkukuliai, skrudinti didžkukuliai, žemaičių blynai,
bulviniai blynai, grietinė, spirgučių padažas)

23,90

„Joana‘s Carinova‘s feast“ (for 4 persons) zepelins, roasted zepelins, pancakes “Lawlanders”,
potatoes pancakes, sour cream, bacon crisps sauce)

Karštieji patiekalai kepti laužo kaitroje / Hot dishes prepared on grill
„Belmonto šonkauliai“ (kiaulienos šonkauliai, apkeptos bulvės, marinuotos ir šviežios daržovės)
„Ribs Belmontas“ (pork ribs, fried potatoes, pickled and fresh vegetables)
„Vilnios dovana“ (lašišos didkepsnis, ryžiai, šviežios daržovės, citrina, medaus-garstyčių
padažas)

12,50

11,90

„The gift of „Vilnia“ (salmon steak, rice, fresh salad, lemon, honey-mustard seed sauce)
„Vištienos kumpelių šašlykas“ (morkų salotos, ryžiai, imbierinis padažas)
„Chicken legs barbecue“ (carrot salad, rice, gingery sauce)

7,90

„Kiaulienos šašlykas“ (kiaul. sprandinė, ryžiai, daržovės, mar. svogūnai, pomidorų padažas)
„Pork barbecue“ (pork neck, rice, vegetables, pickled onion, tomato sauce)

8,50

„Jautienos šašlykas“ (jautienos išpjova, bulvytės, daržovės, alyvuogės, adžikos padažas)
„Beef barbecue“ (beef filet, potatoes, olives, vegetables, „Agika“ sauce)

11,90

„Karolio de Vimo kepsnys“ (jautienos išpjova, keptos daržovės, apkeptos bulvės, kadaginis
padažas)

17,90

Beef steak „Karolis de Vimas“ (filet mignon, roasted vegetables, fried potatoes, geneva sauce)
Šašlykų rinkinys (3-4 asm.) (vištienos šašlykai, kiaulienos šašlykai, jautienos šašlykai,
daržovės, ryžiai, bulvytės, pomidorų, adžikos, imbierinis padažai)
Barbecue assortment (for 3-4 pers.) (chicken barbecue, pork barbecue, beef barbecue,
vegetables, rice, potatoes, tomato, ginger, „Agika“ sauces)

Didysis grilio patiekalų rinkinys (6-7 asm.) (vištienos šašlykai, kiaulienos šašlykai, jautienos
šašlykai, kiaulienos šonkauliai, daržovės, ryžiai, bulvytės, pomidorų, adžikos, kadaginis padažai)
The great grilling assortment (for 6-7 pers.) (chicken barbecue, pork barbecue, beef barbecue,
pork ribs, vegetables, rice, potatoes, tomato, „Agika“ sauces)

29,90

63,00

Karštieji patiekalai/ Main dishes
„Čenakas“ (kiauliena, bulvės, morkos, svogūnai, paprika, pupelės, adžika)
(be mėsos, bulvės, morkos, svogūnai, paprika, pupelės, adžika)(tinka veganams)
„Chenac“ (pork, potatoes, onions, paprika, beans, „Agika“ sauce)
(without meat, potatoes, onions, paprika, beans, „Agika“ sauce)(good for vegans)

6,80
5,50

„Kinkulkinų šposas“ (3 asmenims) kiaulienos karka, žirniai su spirgais, šviežios ir marinuotos
daržovės, marinuoti kopūstai, virtos apkeptos bulvės, krienai, adžika, pomidorų padažas)
„Kinkulkin‘s joke“ (for 3 persons) ham hock, peas with bacon crisps, fresh and marinated
vegetabes, pickled cabbage, steamed and fried potatoes, horseradish, tomato, „Agika“ sauce)

23,90

Viščiukas „Tabaka“ 650-700 g. (2 asmenims) (bulvytės, aštrios morkų salotos, marinuoti
kopūstai, saldžiarūgštis - česnakinis padažas)
Chicken „Tabaka“ (2 persons) (potatoes, spicy carrot salad, pickled cabbage, sweet garlic sauce)

„Čiauškutė“ (vištiena, bulvytės „raidelės“, šviežios daržovės, pomidorų padažas)
„Twitter“ (chicken nuggets, potato „letters“, fresh vegetables, tomato sause)
„Klausučiai“(bulvytės „fri“, šviežios daržovės, pomidorų padažas)
„Klausuciai“ (fries, fresh vegetables, tomato sause)

14,90
4,90
2,90

Garnyrai/ Garnish
Bulvytės „Fri“/ virtos apkeptos bulvės/ ryžiai/ bulvių košė
Fries/ boiled and fried potatoes/ rice

1,50

Padažai/ Sauces
Adžikos/ majonezo/ grietinės/ spirgučių/ baravykų
„Agika“/ mayonnaise/ sour cream/ bacon crisps/ boletus

0,90

Saldieji patiekalai / Desserts
Dienos pyragas / Cake of the day
Juodojo šokolado pyragaitis (su marcipanais ir Kubos romu)
Black chocolate cake (with marzipan and Cuban rum)

3,50
4,40

Lietiniai su varške ir uogienės padažu
Pancakes with curd and confiture sauce

4,50

Lietiniai su bananais
Pancakes with bananas

4,50

Karštas obuolių pyragas su ledais
Hot apple pie with ice cream

3,90

Karštas šokoladas (vaniliniai ledai, migdolų drožlės)
Hot chocolate (with vanilla ice-cream, cutting almond)

3,50

Pieniškas kokteilis (braškinis, vanilinis, šokoladinis)
Milk cocktail (strawberry, vanilla, chocolate)

2,80

Ledai su vaisiais arba šokoladu
Ice cream with fruit or chocolate

3,60

Apie patiekaluose esančius alergenus (klausti padavėjo)/Dishes containing allergens (ask the waiter)

Šefo Ruslano Bolgovo kurti receptai
„Vilnelės salotos“ ( sūdyta lašiša, salotos, lęšiai, pomidorai, avokadas, svogūnai, citrina, sūris,
žolelių – garstyčių padažas)
„Vilnele“ ( salted salamon, lettuce, lences, tomatoes, avocado, onion, lemon, cheese, herb-mustard
sauce)

8,40

„Tuno salotos“ (tunas, salotos, lęšiai, pomidorai, avokadas, svogūnai, citrina, sūris, žolelių –
garstyčių padažas)
„Tuna salad“ (tuna, lettuce, lences, tomatoes, avocado, onion, lemon, cheese, herb-mustard sauce)

8,40

„Itališkos vaišės“ (tagliatelle makaronai, bolognese padažas, jautienos kukuliai)
„Italian feast“ (tagliatelle, bolognese sauce, beef meatballs)

8,40

„Prancūzo svajonė“ (kalakutienos filė, miežinių perlų perlloto, voveraičių – šoninės padažas)
„Frenchman‘s dream“ (turkey fillet, pearl barley, chanterelles – bacon sauce)

9,60

„Kiaulienos sprandinės kepsnys“ (karamelizuoti šakniavaisiai su burokėliais, keptos bulvių
skiltelės)

„Pork neck“ (caramelized root vegetables with beets, fried potatoes)
„Bajoriškasis erškėtas“ (erškėto filė, bulvių košė su moliūgais, voveraičių – šoninės padažas)
„The Noble sturgeon“ (sturgeon fillet, mashed potatoes with pumpkin, chanterelles – bacon

9,60

18,90

sauce)

„Bajoro užgaida“ (anties krūtinėlė, troškinti raudonieji kopūstai, obolių piure)
„Nobleman‘s fancy“ (duck breast, stewed red cabbage, apple puree)

„Maistas turi būti apgaulingai paprastas, jaudinamai skanus ir nepriekaištingai patiektas .“
Ruslan Bolgov

16,90

