


Šaltieji patiekalai / Cold Apetizers

Salotos/ Salad

Sriubos / Soups

Silkė su svogūnais (silkės filė, pomidorai, marinuoti svogūnai, bulvės, grietinė)
Herring with onions (herring fillet, tomatoes, onions, potatoes, sour cream)
Lietuviškas užkandis 2-4 asm. (3 rūšių lašiniai, skilandis, žirniai su spirgais,
kepta duona su česnaku, svogūnai, marinuoti agurkai )
Lithuanian apetizers 2-4 pers.(variety of pork  flitch, “skilandis” meat, peas with bacon crisps,
fried bread with garlic, onions, pickles,)

Salotos su lašiša (sūd. lašiša,  salotos,  pomidorai, agurkai, paprika, alyvuogės, sūris, aliejinis padažas)
Salad with salmon (salted salmon, tomatoes, cucumbers, paprika, olives, cheese, olive oil sauce)
Salotos su „Feta“sūriu (salotos,  agurkai, pomidorai, paprika, svogūnai, alyvuogės, žolelių padažas)
Salad with „Feta“cheese (lettuce, cucumbers, tomatoes, paprika, onions, olives, oily herb dressing)
Šiltos salotos su tigrinėmis krevetėmis 

Warm salad with tiger prawns

Salotos su jautiena (jautiena, salotos,  pomidorai, agurkai, kaparėliai, sūris, medaus- garstyčių padažas)
Salad with beef  (grilled beef, lettuce, tomatoes, cucumbers, capers, chesse, honey- mustard sauce)

Barščiai/ Borsch

Šaltibarščiai / Cold betroot soup

Dienos sriuba (klausti padavėjo) / Soup of the day  (ask your waiter)

€

4,40

13,80

€

7,90

6,40

8,50

7,90

€

3,90

3,70

2,90

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

Užkandžiai/ Snacks
Kepta duona su sūrio padažu

Fried bread with cheese sauce

Žirniai su spirgučiais 

Peas with bacon crisps 

Sūrių rinkinys (įvairių skonių sūriai)
Cheese Set (variety of cheese)
Rinkinys prie alaus (kepta duona, bulvių čipsai, sūdyti riešutai, skrudinti sūriai, rūkytas varškės sūris, 
medžiotojų sūris,  česnakinis  padažas) (2- 3 asm.)
Assortment for beer lovers (fried bread, salted nuts, potato chips , smoked curd cheese, ,,Hunters” cheese, 
roasted cheese, garlic sauce) (for 2-3 pers.)

€

3,80

3,70

10,90

6,90



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

Karštieji patiekalai kepti laužo kaitroje/ Hot dishes prepared on grill

Lašišos kepsnys (lašišos didkepsnis, ryžiai, šv. daržovės, citrininis padažas)
Salmon steak (salmon steak, rice, fresh vegetables, lemon sauce)
Vištienos šašlykas (vištienos kumpeliai, morkos, pomidorai, agurkai,imbierinis  padažas, ryžiai) 
Chicken barbecue (chicken thighs, carrots, tomatoes, cucumbers, ginger sauce, rice)
Kiaulienos šašlykas (kiaulienos sprandinė, šv. daržovių garnyras, mar. svogūnai, ryžiai, pomidorų padažas) 
Pork barbecue (pork tenderloin, fresh vegetables garnish, pickled onions, rice, tomato sauce)
Jautienos šašlykas (jautienos išpjova, bulvytės, pomidorai, alyvuogės, adžikos padažas)
Beef barbecue (beef fillet, potatoes, tomatoes, olives, ajika sauce)
Jautienos  išpjovos kepsnys (jautienos išpjova, bulvytės, keptos daržovės, sviestas, kadaginis padažas)
Beef steak (beef fillet, potatoes, fried vegetables, butter, geneva sauce)
Belmonto šonkauliai (kiaulienos šonkauliai, apkeptos bulvės,marinuotos ir šviežios daržovės)
Ribs Belmontas (pork ribs, fried potatoes, pickled and fresh vegetables) 
Šašlykų rinkinys (3-4asm.) (vištienos, kiaulienos, jautienos šašlykai, daržovės, ryžiai, bulvytės,
pomidorų, adžikos, imbierinis padažai)
Barbecue assortment (for 3-4 pers.) (chicken, pork, beef barbecues, vegetables, rice, potatoes, 
tomato, ginger, agika sauces)
Didysis grilio patiekalų rinkinys (6-8 asm.) (vištienos, kiaulienos, jautienos šašlykai, avienos
 nugarinė, daržovės, ryžiai, bulvytės, pomidorų, adžikos, imbierinis padažai)
The great grilling assortment (for 6-8 pers)  (chicken, pork, beef barbecues, lamb tenderloin, 
vegetables, rice, potatoes, tomato, ginger, agika sauces)

€

11,90

7,90

8,50

11,90

17,80

12,90

29,90

63,00



Vaikams / For children
Keptos pieniškos dešrelės (bulvytės „Fri“, šviežių daržovių garnyras, pomidorų padažas)                
Grilled sausages (sausages, fries, fresh vegetable garnish, tomato sauce) 
Vištienos kepsneliai  su bulvinėmis raidelėmis (vištiena, šviežios daržovės, bulvinės raidelės,
pomidorų padažas)
Chicken nuggets with potato letters (chicken, fresh vegetables, potato letters,tomato sauce)
Bulvytės “Fri” (šviežios daržovės, pomidorų padažas)                
French fries (fresh vegetables, tomato sauce) 

€

4,90

4,80

2,90

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

Karštieji patiekalai/ Main dishes
Oto kepsnys (oto filė, garintos daržovės, ryžiai, kaparėlių padažas)
Halibut steak (halibut fillet, stewed vegetables, capers sauce)
Viščiukas “Tabaka” 700  –  650 g. (bulvytės, aštrios morkų salotos, marinuoti kopūstai, 
česnakinis padažas) (2 asm.)

Chicken  ,,Tabaka” (potatoes, spicy carrot salad, pickled cabbage, sweet garlic sauce) (for 2 pers.)

Kalakutienos kepsnys (kalakutienos filė, miežinių perlų perlloto, voveraičių - šoninės padažas)
Turkey roast (turkey fillet, pearl barley, chanterelles - bacon sauce)
Kiaulienos sprandinės kepsnys (karamelizuoti šakniavaisiai su burokėliais, keptos bulvių skiltelės)
Pork neck (caramelized root vegetables with beets, fried potatoes)

 

€

15,50

14,90

9,50

9,60



Bulviniai patiekalai/ Potatoes dishes
Didžkukuliai su mėsa  (2 vnt) (spirgučių padažas ar grietinė)
Zepelins with minced meat (2 pcs) (bacon crisps sauce or sour cream)
Didžkukulis su mėsa (1 vnt) (spirgučių padažas ar grietinė)
Zepelin with minced meat (1pc) (bacon crisps sauce or sour cream)
Skrudinti didžkukuliai su mėsa (2 vnt) (su spirgučiais arba grietine)
Roasted zepelins with minced meat (2 pcs) (with bacon crisps or sour cream)
Skrudinti didžkukuliai su mėsa (1 vnt) (su spirgučiais arba grietine)
Roasted zepelins with minced meat (1pc) (with bacon crisps or sour cream)
Bulviniai blynai  (grietinė, spirgučių padažas arba baravykų padažas)
Potatoes pancakes (sour cream, bacon crisps sauce, or boletus sauce)
Bulvinių patiekalų rinkinys  (4asm.) (didžkukuliai, skrudinti didžkukuliai, bulviniai ir
Žemaičių blynai, grietinė, spirgučių padažas)
Potatoes dishes set (for  4 pers.) (zeppelins, roasted zeppelins, potatoes and
“Lawlanders” pancakes, sour cream, bacon crisps  sauce)

€

5,50

3,00

5,20

2,90

5,90

25,90

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



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

Karštas šokoladas su riešutais ir ledais

Hot chocolate with nuts and ice- cream

Blyneliai su bananais arba varške

Pancakes with banana or curd

Ledai su šokoladu arba su vaisiais

Ice-cream with chocolate or with frui

Pieno - ledų kokteilis (braškinis, vanilinis, šokoladinis)
Milk-ice-cream shake (strawberry, vanilla, chocolate

€

3,50

4,40

3,50

4,50

3,30

2,80

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

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

€

1,50

Padažai/ Souces
Adžikos, majonezo, grietinės, spirgučių/ Agika, mayonnaise, sour cream, bacon crisps

€

0,90

Kviečiame aplankyti Batutų parką!



Gaivieji gėrimai/ Soft drinks

Karštieji gėrimai / Hot drink

Naminė duonos gira     

Homemade bread kvass

Naminis kompotas/ Stewed fruit

Mineralinis vanduo/Mineral water „Neptūnas”

Mineralinis vanduo / Mineral water „Acqua Panna“,  „S. Pellegrino“ 

 

Vanduo / Water  „Vichy“

Sultys (ananasų, apelsinų, persikų, pomidorų, obuolių, vynuogių, greipfrutų, multivitaminų )
Juice (pineapple, oranges, peach, tomatoes, apples, grapes, grapefruit, multivitamin)
Šviežiai spaustos sultys (apelsinų, greipfrutų, obuolių,morkų)
Fresh juice (orange, grapefruit,  apple, carrots) 

Coca Cola, Sprite, Fanta , Schweppes

Kefyras / Kefir

Pienas / Milk   

Kava juoda / Black coffe/ „Espresso“

Kava su pienu / Coffe with milk

Kava  / Coffee „Americano“

Kava / Coffee „Capuccino”

Kava / Coffee  „Latte“ /Kava be kofeino/ Decaf coffe

Kakava/ Cacao

Plikoma arbata (juoda, žalioji, vaisinė) / Tea (black, green, fruit)

€

1,60

2,90

1,60

3,20

1,20

1,50

250 ml

500 ml

250 ml

250 ml

750 ml

2,30

4,50

300 ml

700 ml

330 ml

1,50200 ml

3,30200 ml

1,90

1,00

1,00

€

1,80

1,90

2,00

2,30

2,50

2,00

2,00

250 ml

250 ml

250 ml



Šampanas / Champagne 
„DEUTZ Brut Classic”                   

Alus, sidras / Beer, cider

Alus „Belmonto šviesusis elis“ / Beer „Belmontas light ale“

Alus „Belmonto ypatingasis rūkytas“/ Beer „Belmontas special-smoked“

Alus „Švyturio Ekstra“ / Beer „Svyturio Ekstra“        

Alus „Grimbergen Dubbel“  / Beer „Grimbergen Dubbel“                          

Alus „Švyturio Baltas“ / Beer „Svyturio White“                    

„Švyturio  nealkoholinis” / Beer „Svyturio  non-alcohol” 

„Švyturio  nealkoholinis Baltas” / Beer „Svyturio  non-alcohol Baltas”

Sidras „Kiss”/ Cider „Kiss” 

DEGUSTACINIS ALAUS KOČĖLAS / BEER TASTING ROLLING PIN           5x120 ml                             

€€

3,50

3,50

3,90

4,50

3,90

3,30

3,50

3,50

6,50

1,90

1,90

2,30

2,90

2,30

0,25 l/0,3 l 0,5 l

€

74,90750 ml

Putojantis vynas / Sparkling wine

„ITALIANA Prestige” (p. sausas) / (sweet, brut)

MARTINI Prosecco D.O.C.

MURVIEDRO Luna Brut Cava D.O.P

€

2,90

15,90

120 ml

750 ml

3,90

22,00

120 ml

750 ml

24,00750 ml

Vermutas/ Vermouth

„Martini”  (Extra Dry/Bianco/Rosso)

„Martini Bitter”                                                           

€

3,50

3,10

80 ml

40 ml



Pilstomi vynai  100ml./ Wine 10 cl

Baltasis vynas 750 ml. White wine 75 cl

Raudonasis vynas 750 ml/ Red wine 75 cl.

„HXM INSPIRATION Riesling” (baltas, pusiau saldus, Vokietija/ white, semi sweet, Germany)
„Baltas namų vynas” (baltas, sausas/ white, dry)
„LE GRAND NOIR Chardonnay IGP pays DOC“ (baltas, sausas, Prancūzija/ white, dry, France)
„HARDY'S Bin Colombard Chardonnay” (baltas, sausas, Australija/ white, dry, Australia)
„CONO SUR Bicicleta Sauvignon Blanc” (baltas, sausas, Čilė/ white, dry, Chile)

€

2,60

2,50

2,70

2,60

3,30

VEGA LIBRE D.O.P. Utiel-Requena (raudonas, p.saldus, Ispanija / red, semi sweet, Spain)
„Raudonas namų vynas” (raudonas, sausas/ red, dry)
„HARDY'S Bin Cabernet Shiraz“ (raudonas, sausas, Australija/ red, dry, Australia)
„GEYSER PEAK Zinfandel” (raudonas, sausas, JAV/  red, dry, USA)

„HXM INSPIRATION Riesling“  (baltas, pusiau saldus, Vokietija/white,  semi sweet, Germany)
„LE GRAND NOIR Chardonnay IGP pays DOC“ (baltas, sausas, Prancūzija/ white, dry, France)
„CONO SUR Bicicleta Sauvignon Blanc”(baltas, sausas, Čilė/ white, dry, Chile)
„LOUIS JADOT Chablis AC“ (sausas, Prancūzija/ dry, France)

Karštas vynas „St. Lorens Gluhwein”(saldus, Vokietija/ hot sweet wine, Germany)  150ml/15cl.     

2,60

2,50

2,60

4,50

18,50

19,00

23,00

42,00

„VEGA LIBRE D.O.P. Utiel-Requena“ (raudonas, p.saldus, Ispanija / red, semi sweet, Spain)
„HARDY'S Bin Cabernet Shiraz“ (raudonas, sausas,Australija/ red, dry, Australia)
„GEYSER PEAK Zinfandel” (raudonas, sausas, JAV/  red, dry, USA)
„PIETRA PURA Mandus Primitivo di Manduria D.O.C” (raudonas sausas, Italija/  red dry, Italy)

18,50

19,00

29,00

42,00

2,50

 



€

2,50

2,80

2,90

2,90

5,70

€

24,00

26,00

27,00

Degtinė 40 ml. / Vodka 4 cl   Degtinė 500 ml. / Vodka 50 cl

Viskis 40 ml. / Whisky 4 cl. Brendis 40 ml. / Brandy 4 cl.

Nemiroff delikat

Zelionaja marka

„Originali lietuviška auksinė“ degtinė

„Samanė” 

„Grey Goose Original”

Nemiroff delikat

Zelionaja marka

„Originali lietuviška auksinė“ degtinė

€

3,60

3,90

4,90

7,40

€

2,70

2,90

„CLAYMORE”

„WHYTE & MACKAY special“

„Jack Daniels”

„DEWAR's Special Reserve 12Y”

GRANDIAL XO

„Torres 5*”

Romas 40 ml. / Rum 4 cl Konjakas 40 ml. / Cognac 4 cl.

€

3,50

€

2,50

€

7,50

9,90

Bacardi „BARON OTARD VS”

„BARON OTARD VSOP”

Džinas 40 ml. / Gin 4 cl. Tekila 40 ml. / Tequila 4 cl
€

3,90

3,90

 

Kensington Dry Gin „TRES SOMBREROS Silver”

„TRES SOMBREROS Gold”



Lietuviškas midus 40 ml/ Lithuanian mead 4 cl.

„Suktinis“ 

„Žalgiris“

€

3,70

6,40

€

2,50

2,50

2,50

2,50

„Trejos devynerios”

„Žalios devynerios”

„Malūnininkų”

„Gaspadorių starka”

€

2,50

2,50

3,90

„Krupnikas”

„Dainava”

„Jegermeister”

Trauktinės, likeriai 40 ml./ Kinds of Brandy, Liqueurs 4cl. 

Lietuviškų trauktinių rinkinys 5 vnt x 20ml „Smagusis kočėlas“   € 9,90



Keletą šimtmečių žmonės didžiavosi galėdami pajungti gamtą. Atrodo, kad XXI a. žmogus
suvokė gamtą, kaip istorinį palikimą, kurį reikia saugoti- tai žmogaus dvasinės stiprybės šaltinis.

Nenuostabu, kad prie Belmonto malūno krioklių žmonės atvyksta laisvalaikiu ir svarbioms gyvenimo
akimirkoms paminėti, kad krentančio vandens garsų čia klausomasi, kaip gražiausios muzikos,

o kavinėje sėdinčių žvilgsniai krypsta į vandens purslų žaismą.
...pirmas malūno paminėjimas istoriniuose šaltiniuose užfiksuotas XVI a. Sudėtinga ir išplėtota malūno

hidrotechninių statinių sistema galutinai buvo suformuota XIX a. pab.- XX a. pirmoje pusėje.
Šią sistemą sudarė betoninė užtvanka ant Vilnios upės ir tvenkinys aukščiau patvankos, privedimo ir

nuvedimo kanalai, vandens tėkmės reguliavimo įrengimai. Kai malūnas veikdavo, vanduo būdavo
nukreipiamas į kanalą. Nutilus malūnui Vilnios vanduo tekėdavo pagrindine vaga...

Atsipūskit...


