
5.95

5.95

Šeštadienį ir sekmadienį
11:00 – 15:00 

Kepti kiaušiniai ir sūrio ,,Quesadilla”
Patiekiama su traškiais svogūnais, grietine,
,,Salsa fresca”, šviežiais svogūnų laiškais ir
skrudinta ,,Quesadilla” su sūriu.

Tex-Mex kiaušinienė ir sūrio ,,Quesadilla”
Su įvairiomis daržovėmis. (1, 3, 6, 7) 

(1, 3, 6, 7) 

(1, 3, 6, 7) 

Su skrudinta šonine.

(1, 3, 6, 7) Su ,,Chorizo” dešra.

Su meksikietiškais prieskoniais marinuota
vištiena.

Patiekiama su ,,Salsa fresca”, grietine, šviežiais
svogūnų laiškais, šviežiais kalendros lapeliais
ir skrudinta ,,Quesadilla” su sūriu.

,,Quesadilla” su omletu

Patiekiama su ,,Salsa fresca”, namų gamybos
,,Guacamole”, grietine, šviežiais svogūnų
laiškais, šviežiais kalendros lapeliais.

Su įvairiomis daržovėmis. (1, 3, 6, 7) 

(1, 3, 6, 7) 

(1, 3, 6, 7) 

(1, 3, 7) 

Su skrudinta šonine.

(1, 3, 6, 7) Su ,,Chorizo” dešra.

Su meksikietiškais prieskoniais marinuota
vištiena.

6.95



(1, 3, 7) 

(1, 3, 6, 7, 10) 

(1, 3, 6, 7, 10) 

Amerikietiški blyneliai
Patiekiama su sviestu ir klevų sirupu.
Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą ,,Mmmmmmhmmmm” užpilą
ar priedą, kuriuos rasite meniu
paskutiniuose puslapiuose.

5.95

Benedikto kiaušiniai su čederio sūrio padažu.
Su kukurūzais ir juodosiomis
alyvuogėmis.
Su skrudinta šonine.

Švieži avokadai, švieži špinatai, pomidorai,
fetos padažas, čederio sūrio padažas, be lukšto
virti kiaušiniai.
Patiekiama su šviežiais svogūnų laiškais.

Pasirinktinai:   Su šviežia bandele;
                             Su amerikietišku blyneliu.

6.75

(1, 3, 6, 7, 10) 

(1, 3, 6, 7, 10) 

Su ,,Chorizo” dešra.
Su kumpiu. NAUJIENA

NAUJIENA

(1, 3) Tex –Mex pusryčiai.
Amerikietiški blyneliai, ant grilio kepti kiaušiniai, šoninė, rūkytos

dešrelės, pomidorai, pievagrybiai, tortilijos,
„Tacos” su įvairiomis daržovėmis.

Patiekiama su ,,Salsa fresca”, trintomis raudonosiomis pupelėmis
ir šviežiais svogūnų laiškais.

8.55NAUJIENA



(1, 3, 7, 10) 

(1, 6, 7, 9, 11) 

(1, 6, 7, 9, 11) 

4.25
Traškūs svogūnų žiedai.
Skrudinti svogūnų žiedai, pagardinti kajeno
pipirais ir šviežiais svogūnų laiškais.

Su namų gamybos ,,JACK DANIEL’S BBQ”
padažu.

Su namų gamybos ,,CHIPOTLE” padažu.

Patiekiama su ,,Wasabi” ir grietinės padažais.

Patiekiama su šviežiais agurkais, morkomis, kepintomis sezamų sėklomis, šviežiais svogūnų laiškais.

Skrudinti vištienos sparneliai.

Skrudinti vištienos sparneliai.

Rekomenduojame papildomai pasirinkti mėgstamą ,,Tex-Mex” priedą ir padažą.

6 vnt.   12 vnt. 5.55 7.55

6 vnt.   12 vnt. 5.55 7.55

Itin aštrūs



(1, 7) 

(6, 7) 

(1, 7) 

(1, 7) 

(1, 6, 7, 9,10) 

6.95

Aštrios bulvytės su čederio sūrio padažu
ir smulkinta ,,Chorizo” jautiena.
Chalapos paprikos, bulvytės, čederio
sūrio padažas, ,,Chorizo” jautiena,
,,Salsa fresca”, grietinė.
Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele,
šviežiais kalendros lapeliais ir šviežiais
svogūnų laiškais.

Su įvairiomis daržovėmis: 
kukurūzai, raudonosios pupelės, smulkinti pomidorai ,,Concasse”.
Su meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena, kukurūzais,
raudonosiomis pupelėmis, smulkintais pomidorais ,,Concasse”. 
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena pagardinta namų gamybos
„JACK DANIEL’S BBQ” padažu.

Su smulkinta ,,Chorizo” jautiena.
Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele, šviežiais svogūnų laiškais,
šviežiais kalendros lapeliais ir ,,Guacamole” padažu.

(6, 7) 

6.55

Smulkinta ,,Chorizo” jautiena čederio
sūrio padaže.
Smulkinta ,,Chorizo” jautiena, čederio
sūrio padažas, grietinė, ,,Salsa fresca”,
chalapos paprikos.
Patiekiama su meksikietiškais kukurūzų
traškučiais ,,Nachos”, žaliosios citrinos
skiltele, šviežiais kalendros lapeliais ir
šviežiais svogūnų laiškais.

5.95
Tortilijos suktinukai, pagardinti
meksikietiškais prieskoniais. 
Įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai,
čederis, mocarela, traški salota, pagardinta naminiu sūrio kremu:



(6, 7) 

(6, 7) 

(6, 7) 
(6, 7, 9, 10) 

7.95

Su įvairių spalvų paprikomis, mėlynaisiais svogūnais, kukurūzais. 
Su meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena.
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena, pagardinta namų gamybos ,,JACK DANIEL’S BBQ” padažu. 
Su smulkinta ,,Chorizo” jautiena.
Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele, šviežiais kalendros lapeliais ir šviežiais svogūnų laiškais.

,,Tex-Mex Nachos” kukurūzų traškučiai su
čederio sūrio padažu.

Garbanotosios bulvytės su čederio
sūrio padažu.

Meksikietiški ,,Nachos” kukurūzų
traškučiai, chalapos paprikos, trintos
raudonosios pupelės, šviežios kalendros,
,,Salsa fresca”, namų gamybos ,,Guacamole”,
grietinė, čederio sūrio padažas, pagardinta
meksikietiškais prieskoniais. 

Garbanotosios bulvytės, chalapos
paprikos, šviežios kalendros,
,,Salsa fresca”, namų gamybos
,,Guacamole”, grietinė, čederio sūrio
padažas, pagardinta meksikietiškais
prieskoniais:

(1, 6, 7) 

(1, 6, 7) 

(1, 6, 7, 9, 10) 

(1, 3, 7, 9, 10) 

Su įvairių spalvų paprikomis, mėlynaisiais svogūnais, kukurūzais, pomidorais ir raudonosiomis
pupelėmis. 
Su meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena.
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena, pagardinta namų gamybos ,,JACK DANIEL’S BBQ”
padažu. 

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele, šviežiais kalendros lapeliais ir šviežiais svogūnų laiškais.

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele
ir mėlynojo sūrio padažu.

6.95

Skrudintos mocarelos sūrio lazdelės.

Skrudintos sūrio lazdelės pagardintos
šviežiais svogūnų laiškais ir šviežiais
kalendros lapeliais. 

4.95



NAUJIENA

NAUJIENA

(1, 3, 7, 10)

(1, 3, 6, 7, 10)

(1, 6, 9)

(7, 9)

(6, 9, 10)

(1, 3, 7, 9, 10)

(6, 7)

(1)

(1)

Grietinės padažas su šviežiais svogūnų laiškais.
Namų gamybos fetos padažas.
,,Chipotle” padažas.
Namų gamybos ,,Chipotle” padažas.
,,Ranchero” padažas.  
Namų gamybos ,,JACK DANIEL’S BBQ” padažas.

PASIRINKITE DU MĖGSTAMUS PADAŽUS: 

PASIRINKITE DU MĖGSTAMUS PADAŽUS. 

PASIRINKITE DU MĖGSTAMUS PADAŽUS. 

PASIRINKITE DU MĖGSTAMUS PADAŽUS. 

 

Mėlynojo sūrio padažas.  
Čederio sūrio padažas.

3.55
Aštrūs namų gamybos bulvių traškučiai
pagardinti kajeno pipirais. 

3.95

Garbanotosios bulvytės, pagardintos
džiovintu baziliku, raudonėliu.

3.55
Žolelėmis pagardintos bulvių skiltelės. 
Bulvių skiltelės, pagardintos džiovintu baziliku,
raudonėliu ir kajeno pipirais.



NAUJIENA

(1, 3, 6, 7)

PASIRINKITE DU MĖGSTAMUS PADAŽUS. 

3.55
Skrudintos bulvytės pagardintos
prieskoninėmis žolelėmis.

PASIRINKITE DU MĖGSTAMUS PADAŽUS. 

5.65
Saldžios gruzdintos bulvytės.

3.95
Šviežiomis žolelėmis ir medumi
marinuotos juodosios ir žaliosios alyvuogės.

Užkepti makaronai su čederio sūrio padažu.
Patiekiama su traškiais svogūnais ir
šviežiais svogūnų laiškais.

4.95



NAUJIENA

(1, 3, 7, 10)

(1, 7, 14)

(1, 3, 7, 10)

Švieži chalapos pipirai užkepti čederio
sūriu ir šonine.
Švieži chalapos pipirai, sūrio kremas,
čederio sūris,  skrudinta šoninė.
Patiekiama su grietinės padažu, žaliosios citrinos
skiltele ir šviežiais svogūnų laiškais.

Traškūs kalmarų žiedai.
Skrudinti kalmarų žiedai pagardinti
kajeno pipirais ir šviežiais svogūnų
laiškais.
Patiekiama su grietinės ir ,,Wasabi”
padažais.

Patiekiama su svogūnų laiškais ir
grietinės padažu.

4.95

6.75
20 vnt.

Aštrios mėsos spurgytės.
Smulkinta ,,Chorizo” jautiena, skrudinta
šoninė, čederis, mocarela, pomidorai,
kukurūzai, raudonosios pupelės, kalendra,
kuminas, ,,Nachos” kukurūzų traškučiai.

5.55



NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

(1, 3, 6, 7, 9, 10)

(1, 3, 6, 7, 10, 14)

Skrudinti kalmarų čiuptuvai ir chalapos
paprikos.

Patiekiama su grietinės, fetos padažais,
žaliosios citrinos skiltele ir šviežiais
svogūnų laiškais.

6.95

25.95
Užkandžių rinkinys.
Skrudinti svogūnų žiedai. Aštrios mėsos spurgytės.

Skrudintos mocarelos sūrio lazdelės.
Skrudinti kalmarų žiedai.

Skrudintos aštrios sūrio
 spurgytės.
Čederio sūrio užkandis su
chalapos paprikomis.
„Kamambero“ sūrio užkandis.

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltelėmis, šviežiais svogūnų laiškais, “Wasabi”,
grietinės ir mėlynojo sūrio padažais.

Švieži chalapos pipirai užkepti čederio
sūriu ir šonine.
Šviežiomis žolelėmis ir medumi marinuotos
juodosios ir žaliosios alyvuogės.



NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

(1, 3, 6, 7, 10)

(1, 3, 6, 7, 10)

(1, 3, 6, 7, 10)    

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele
ir fetos padažu.

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele
ir fetos padažu.

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele
ir fetos padažu.

Skrudintos sūrio spurgytės pagardintos
šviežiais svogūnų laiškais.

Aštrus chalapos paprikų užkandis su
čederio sūrio įdaru pagardintos
šviežiais svogūnų laiškais.

5.95
Skrudintos aštrios sūrio spurgytės.

5.95

5.95
Čederio sūrio užkandis su chalapos
paprikomis. 

„Kamambero“ sūrio užkandis. 
Skrudintas „Kamambero“ sūris
pagardintas šviežiais svogūnų laiškais.



(1, 3, 7, 10, 11)   

7.95

6.95

Salotos su marinuotomis ant grilio
keptomis jautienos juostelėmis.

Salotos su įvairiomis daržovėmis

Traškios salotos, mėlynieji kopūstai,
paprikos, mėlynieji svogūnai, raudonosios
pupelės, juodosios alyvuogės, smulkinti
pomidorai ,,Concasse”, šviežios aitriosios
paprikos, grietinės padažas, čederis.
Patiekiama traškioje tortilijoje, pagardinta
skrudintomis sezamų sėklomis, šviežiomis
kalendromis, svogūnų laiškais ir žaliosios
citrinos skiltele.

(1, 7) 

(1, 7) 

(1, 7) 

(1, 7) 

(1, 2, 7) 

 (1, 3, 4, 7, 9, 10) 

 (1, 3, 4, 7, 9, 10) 

 (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10) 

 (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10) 

8 .95

6.95

7.95
6.95

Su įvairiomis daržovėmis. 
Su meksikietiškais prieskoniais
marinuota vištiena.
Su ,,Tex-Mex” prieskoniais marinuo-
tomis jautienos juostelėmis.
Su aštriai marinuotomis krevetėmis. 

Patiekiama su smulkintomis pakepintomis tortilijomis, žaliosios citrinos skiltele,
,,Quesadilla” su sūriu.

8.95
7.95
6.95
6.95

„Tex-Mex“ Cezario salotos
Su daržovėmis. 
Su ant grilio kepta vištiena
ir šonine.
Su krevetėmis.
Su ant grilio kepta vištiena ir
krevetėmis.

Traškios salotos, virti kiaušiniai, ančiuvių
padažas, vyšniniai pomidorai, čederis,
mocarela, baltosios duonos skrebučiai.

Patiekiama traškioje tortilijoje.

Traškios salotos pagardintos ant grilio
kepta ,,Quesadilla” su sūriu.

Traškios salotos, ,,Corn” salsa, čederis, mocarela,
padažas ,,Chipotle”, citrinų – balzamiko užpilas,
šviežios kalendros.



(1, 6, 7, 9)

(1, 3, 7, 9)

3.95

Vištienos sriuba su skrudintomis tortilijomis.
Meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena, įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai, morkos,
kukurūzai.
Patiekiama su čederiu, mocarela, ,,Nachos” kukurūzų traškučiais, šviežiomis kalendromis, svogūnų
laiškais, juodosiomis alyvuogėmis, skrudintomis tortilijomis, žaliosios citrinos skiltele ir šviežia
česnakine duonele.     

4.55

Vegetariška daržovių sriuba pagardinta kuminu.
Morkos, įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai, pievagrybiai, mėlynieji kopūstai, raudonosios
pupelės, žaliosios cukinijos, kukurūzai, salieras. 
Patiekiama su ,,Nachos” kukurūzų traškučiais, šviežiomis kalendromis, svogūnų laiškais, chalapos
paprikomis, juodosiomis alyvuogėmis, žaliosios citrinos skiltele ir šviežia česnakine duonele.



NAUJIENA

(1, 7, 9)

(7, 9)

4.95

4.95

Aštri šonkaulių mėsos sriuba.
Morkos, mėlynieji svogūnai, salierai, raudonosios pupelės, žaliosios cukinijos, meksikietiškais
prieskoniais pagardinta kiauliena, šviežios chalapos paprikos.

Aitri mėsos sriuba. 
Smulkinta jautiena, skrudintos kiaulienos dešrelės, pomidorų padažas, kukurūzai, raudonosios
pupelės, mėlynieji svogūnai, šviežios aitriosios paprikos, pagardinta aštriais ,,Tex-Mex”
prieskoniais.
Patiekiama su čederiu, mocarela, grietine, ,,Nachos” kukurūzų traškučiais, šviežiomis
kalendromis, svogūnų laiškais, žaliosios citrinos skiltele ir šviežia česnakine duonele.

Patiekiama su keptais kiaulienos šonkauliais, ,,Salsa fresca”, grietine, ,,Nachos” kukurūzų
traškučiais, šviežiomis kalendromis, svogūnų laiškais, žaliosios citrinos skiltele ir šviežia
česnakine duonele.



NAUJIENA

(1, 7)

(1, 7)

(1, 2, 7)

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)

(1, 2, 7)

7.95
8.95
8.95

9.95

11.95
10.95

Pakepintos įvairių spalvų paprikos ir mėlynieji svogūnai,
pagardinta ,,Fajita” prieskoniais:

Su avinžirnių paplotėliais, kukurūzais, raudonosiomis pupelėmis. 
Su ant grilio kepta vištiena.
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena  pagardinta namų
gamybos ,,JACK DANIEL’S BBQ” padažu. 

Su ,,Tex-Mex” prieskoniais marinuotomis jautienos juostelėmis.
Su aštriai marinuotomis krevetėmis.
Su ,,Tex-Mex” prieskoniais marinuotomis jautienos juostelėmis ir
aštriai marinuotomis krevetėmis.

Patiekiama su ant grilio keptomis tortilijomis,
meksikietiškais salsa ryžiais, raudonosiomis
trintomis pupelėmis, ,,Iceberg” salotomis su
šviežiais pomidorais, čederiu, mocarela, šviežiu
avokadu,   šviežios kalendros lapeliais, žaliosios
citrinos skiltele, ,,Salsa fresca”, grietine ir namų
gamybos ,,Guacamole”. 



(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena  pagardinta namų
gamybos ,,JACK DANIEL’S BBQ” padažu. 

6.95
7.55

7.55
7.55

7.55

Su meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena, čederiu ir mocarela.
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena  pagardinta namų gamybos
,,JACK DANIEL’S BBQ” padažu: 

Patiekiama su trintomis raudonosiomis pupelėmis, šviežios kalendros lapeliais, žaliosios
citrinos skiltele, ,,Salsa fresca”, grietine ir namų gamybos ,,Guacamole”.

Su čederiu ir mocarela.
Su įvairiomis daržovėmis: 
Pakepintos įvairių spalvų paprikos,
mėlynieji svogūnai, kukurūzai, raudonosios
pupelės, smulkinti pomidorai ,,Concasse”,
čederis, mocarela.

Pakepintos įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai, čederis, mocarela,
krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena.

Su smulkinta „Chorizo” jautiena, įvairių rūšių paprikomis, mėlynaisiais svogūnais,
čederiu ir mocarela. 

Pakepintos įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai, čederis, mocarela,
,,Enchilada” padažas:
Su įvairiomis daržovėmis, kukurūzais, raudonosiomis pupelėmis, smulkintais
pomidorais „Concasse”. 
Su meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena.

Su smulkinta ,,Chorizo” jautiena. 

Patiekiama su meksikietiškais salsa
ryžiais, raudonosiomis trintomis
pupelėmis, chalapos paprikomis,
,,Iceberg” salotomis su šviežiais
pomidorais, šviežios kalendros lapeliais,
žaliosios citrinos skiltele, ,,Salsa fresca”,
grietine ir namų gamybos ,,Guacamole”.

7.95

7.95
7.95
8.95



(1)

(7)

(3, 7)

(7)

(2, 7)

(1, 2, 7)- Aštriai marinuotomis krevetėmis.

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)

- Krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena 
pagardinta namų gamybos ,,JACK DANIEL’S
BBQ” padažu. 

- „Tex-Mex“ prieskoniais marinuota
jautiena.  
- Meksikietiškais prieskoniais marinuota
vištiena.

6.95

7.95

8.55
7.95
7.95
9.55

9.55

Pasirinktinai:      
- Traškus kukurūzų paplotėlis
- Minkšta ant grilio kepinta tortilija 
- Kukurūzų miltų tortilija

Su įvairiomis daržovėmis 
Meksikietiškais prieskoniais pagardintos saldžios bulvės, traškios salotos,
mėlynasis kopūstas, grietinė, namų gamybos ,,Guacamole”, feta sūris. 

Meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena,
skrudinta šoninė, omletas, traškios salotos,
čederis, mocarela, šviežios chalapos paprikos,
„Salsa fresca”, grietinė, namų gamybos
„Guacamole”. 

Traškios salotos, pomidorai, šviežios chala-
pos paprikos, čederis, mėlynieji svogūnai,
avokadas, ,,Salsa fresca”, grietinė, namų
gamybos ,,Guacamole”.

Aštriai marinuotos krevetės, traškios salotos,
mėlynasis kopūstas, čederis, mocarela,
avokadas, ananasai, įvairių spalvų paprika,
pomidorai, šviežios chalapos paprikos, mėlynieji
svogūnai.

Su meksikietiškais prieskoniais marinuota
vištiena ir skrudinta šonine.

,,Tex-Mex” tacos. 

Pasirinktinai: 

Su aštriai marinuotomis krevetėmis.



(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)

8.95

9.95
10.55

10.55
11.95

Patiekiama su šviežiais svogūnų laiškais, šviežia kalendra, žaliosios citrinos skiltele,
„Salsa fresca”, grietine, namų gamybos ,,Guacamole”, meksikietiškais „Nachos” kukurūzų traškučiais.

Su įvairiomis daržovėmis: 
Pakepintos įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai, raudonosios pupelės, kukurūzai. 
Su meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena.
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena pagardinta namų
gamybos „JACK DANIEL’S BBQ” padažu. 

Su smulkinta „Chorizo” jautiena.
Su ,,Tex-Mex” prieskoniais marinuotomis jautienos juostelėmis.

Skrudintos bulvytės, kukurūzai, raudonosios
pupelės, ,,Iceberg” salotos su šviežiais pomi-
dorais, čederis, mocarela, ,,Salsa fresca”, grie-
tinė, namų gamybos ,,Guacamole”, meksikie-
tiški ,,Nachos” kukurūzų traškučiai.

+ 2 € prie ,,Tacos” kainos

Pasirinkite mėgstamą ,,Tacos” su meksikie-
tiškais salsa ryžiais, trintomis raudonosio-
mis pupelėmis, ,,Iceberg” salotomis su
 šviežiais pomidorais.

Patiekiama su šviežiais svogūnų laiškais,
šviežios kalendros lapeliais, žaliosios
citrinos skiltele.



(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)

Pakepintos įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai, čederis, mocarela, meksikietiški
salsa ryžiai, kukurūzai, raudonosios pupelės, grietinė, ,,Salsa fresca”, namų gamybos
„Guacamole”, traškios salotos:

6.95
7.95
7.95

7.95
7.95
7.55

*Mėgstamą „Burrito” galite pasirinkti
ir be paprikų.

Pakepintos įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai, čederis, mocarela, meksikietiški salsa
ryžiai, kukurūzai, raudonosios pupelės, grietinė, ,,Salsa fresca”, namų gamybos ,,Guacamole”.

Su įvairiomis daržovėmis, smulkintais pomidorais „Concasse”.

Su meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena.
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena  pagardinta namų
gamybos ,,JACK DANIEL’S BBQ” padažu. 
Su smulkinta ,,Chorizo” jautiena.
Su ,,Tex-Mex” prieskoniais marinuotomis jautienos juostelėmis ir
chalapos paprikomis.

+ makaronai, čederio sūrio padažas, meksikietiškais prieskoniais marinuota
vištiena, chipotle padažas.

(1, 7)

*Mėgstamą ,,Burrito Bowl” galite pasirinkti
ir be paprikų

6.95
7.55
7.65
7.65
8.55
8.55

Patiekiama su ,,Nachos” kukurūzų trašku-
čiais, trintomis raudonosiomis pupelėmis,
šviežiais kalendros lapeliais, žaliosios
citrinos skiltele, ,,Salsa fresca”, grietine,
namų gamybos ,,Guacamole”, ,,Iceberg”
salotomis ir šviežiais pomidorais.

Patiekiama traškioje tortilijoje su šviežios
kalendros lapeliais, žaliosios citrinos skiltele
ir svogūnų laiškais.

Su „Mac and cheese” ir vištiena. (1, 3, 6, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)

Su įvairiomis daržovėmis, smulkintais pomidorais „Concasse”.

Su ant grilio kepta vištiena.
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena  pagardinta namų
gamybos ,,JACK DANIEL’S BBQ” padažu. 
Su smulkinta ,,Chorizo” jautiena.
Su ,,Tex-Mex” prieskoniais marinuotomis jautienos juostelėmis ir
chalapos paprikomis. (1, 7)

Su aštriai marinuotomis krevetėmis. (1, 2, 7)



(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)

 (1, 2, 6, 7, 9, 10)

Su įvairiomis daržovėmis: 
pakepintos įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai, čederis, mocarela,
smulkinti pomidorai ,,Concasse”, kukurūzai, raudonosios pupelės.
Su meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena, čederiu ir mocarela.
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena pagardinta namų gamybos
„JACK DANIEL’S BBQ” padažu, čederiu ir mocarela. 
Su smulkinta „Chorizo” jautiena, įvairių rūšių paprikomis, mėlynaisiais
svogūnais, čederiu ir mocarela.

7.55

7.95
7.95
7.95

Patiekiama su chalapos paprikomis, trintomis
raudonosiomis pupelėmis, „Salsa fresca”,
grietine, namų gamybos „Guacamole”, „Iceberg”
salotomis su šviežiais pomidorais, šviežiais
kalendros lapeliais, žaliosios citrinos skiltele,
svogūnų laiškais, meksikietiškais salsa ryžiais.

27.55

Degustacinis „Tex-Mex” rinkinys

Meksikietiški salsa ryžiai, ,,Iceberg” salotos su šviežiais
pomidorais, chalapos paprikos, juodosios alyvuogės,
šviežios kalendros, čederis, mocarela, pakepintos
įvairių spalvų paprikos ir mėlynieji svogūnai,
trintos raudonosios pupelės, šviežias avokadas.

Krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena pagardinta
namų gamybos JACK DANIEL’S BBQ padažu.
Meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena.
„Tex-Mex” prieskoniais marinuotos jautienos juostelės.
Aštriai marinuotos  krevetės.
Smulkinta ,,Chorizo” jautiena.

Patiekiama su ant grilio pakepin-
tomis tortilijomis, žaliosios citri-
nos skiltelėmis, ,,Salsa fresca”,
grietine ir namų gamybos
,,Guacamole”.

2 - 4 asmenims



 

Ant grilio kepta vištiena, čederio sūrio padažas,
pakepintos įvairių spalvų paprikos ir mėlynieji
svogūnai.

Garnyras pasirinktinai:  -Skrudintos bulvytės
                                              -Makaronai 

(6, 7)

(1)

Garnyras pasirinktinai:  -Skrudintos bulvytės
                                              -Makaronai (1)

SU  KREVETĖMIS 

8.95
Kepta vištiena čederio sūrio padaže

8.95

Ant grilio kepta vištiena, aštriai marinuotos
krevetės, čederio sūrio padažas, pakepintos
įvairių spalvų paprikos ir mėlynieji svogūnai.
Patiekiama su šviežiais svogūnų laiškais,
kalendromis ir žaliosios citrinos skiltele. 

(2, 6, 7)

9.95

8.55

Kepta vištiena čederio sūrio padaže
su krevetėmis

Ant grilio kepta vištiena, aštriai marinuotos
krevetės, „Mac & Cheese” makaronai su čederio
sūrio padažu, „Salsa fresca”, namų gamybos
„Guacamole”, traškios salotos, mėlynieji svogūnai,
paprikų juostelės, šviežios chalapos paprikos.
Patiekiama su šviežiu avokadu, žaliosios
citrinos skiltele ir svogūnų laiškais. 

(1, 2, 3, 6, 7)

Ant grilio kepta vištiena su krevetėmis ir
užkeptais „Mac & Cheese“ makaronais

Patiekiama su šviežiais svogūnų laiškais ir
kalendromis.



Garnyras pasirinktinai:  -Meksikietiški salsa ryžiai
                                              -Saldžios gruzdintos
                                               bulvytės 

(1, 3, 6, 9, 10)

(1, 3, 6, 9, 10)

8.95

9.55

Šonkauliukai su namų gamybos
„JACK DANIEL’S BBQ” padažu

Kiaulienos šonkauliukai pagardinti namų
gamybos „JACK DANIEL’S BBQ” padažu,
žolelėmis pagardintos bulvių skiltelės,
traškūs svogūnų žiedai, „Coleslaw” salotos.

Patiekiama su namų gamybos „JACK DANIEL’S
BBQ” padažu, grietinės padažu ir šviežiais
svogūnų laiškais.

(1, 3, 6, 9, 10)

11.55

Ant grilio kepta jautiena su
traškiais svogūnais

Ant grilio kepta marinuota jautiena, įvairios
keptos daržovės, traškūs svogūnai, žolelėmis
pagardintos bulvių skiltelės, „Iceberg”
salotos su šviežiais pomidorais, chalapos paprikos.

Patiekiama su namų gamybos „JACK DANIEL’S
BBQ” ir grietinės padažais.

(1, 3, 4, 7, 10, 11)
Ant grilio kepta lašiša pagardinta sezamo
sėklomis
Ant grilio kepta lašiša, ,,Iceberg” salotos su
šviežiais pomidorais, įvairios skrudintos
daržovės.
Patiekiama su skrudintomis sezamų sėklomis,
šviežiomis kalendromis, žaliosios citrinos
skiltele, citrinų – balzamiko užpilu ir „Caribian
salsa”.

Ypač aštrūs šonkauliukai su namų gamybos „CHIPOTLE” padažu

Kiaulienos šonkauliukai pagardinti namų gamybos „CHIPOTLE” padažu, žolelėmis
pagardintos bulvių skiltelės, traškūs svogūnų žiedai, ,,Coleslaw” salotos.

Patiekiama su namų gamybos „CHIPOTLE” padažu, grietinės padažu ir šviežiais svogūnų laiškais.

11.55



NAUJIENA

NAUJIENA

(7, 9)

(17)

Kiaulienos sprandinės kepsnys

Ant grilio kepta kiauliena, garbanotosios
skrudintos bulvytės, ,,Iceberg” salotos su
šviežiais pomidorais, raudonosios pupelės,
pakepintos įvairių spalvų paprikos ir
mėlynieji svogūnai, ,,Ranchero” padažas.
Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele ir
svogūnų laiškais.

Patiekiama su svogūnų laiškais ir žaliosios
citrinos skiltele.

7.95

Midijos alaus ir tekilos padaže
(17)Midijos grietinėlės ir svogūnų padaže

Midijos, įvairių spalvų paprikos, mėlynieji
svogūnai, pomidorai, šviežios chalapos
paprikos.

8.95



NAUJIENA

(1, 7, 9)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Tex Mex sumuštinis su avinžirnių paplotėliu

Šviežia bandelė, švieži pomidorai, čederis,
mocarela, ,,Ranchero” padažas, raudonosios
trintos pupelės, ant grilio keptas naminis
avinžirnių paplotėlis pagardintas meksikietiškais
prieskoniais.

6.95

NAUJIENA

(1, 6, 7, 9, 10)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Tex Mex sumuštinis su kumpiu ir plėšyta
kiauliena

Šviežia bandelė, marinuoti agurkėliai, čederis,
mocarela, kiaulienos kumpis, majonezas,
medaus ir garstyčių padažas, krosnyje lėtai
kepta plėšyta kiauliena pagardinta namų
gamybos „JACK DANIEL’S BBQ” padažu.

6.95



NAUJIENA

(1, 3, 6, 7, 9, 10, 11)
(1, 3, 6, 7, 9, 10, 11)

Mažų mėsainių rinkinys, 6vnt.
JACOB 
Kiaulienos mėsainis, pagardintas namų
gamybos „JACK DANIEL’S BBQ” padažu.
EMMA
Vištienos mėsainis su namų gamybos
karamelizuotais svogūnais.
JOSEFINA
Vegetariškas sūrainis su ant grilio keptu
avinžirnių paplotėliu.

16.95

6.55

2 vnt.
Plėšytos kiaulienos mėsainis pagardintas namų
gamybos ,,JACK DANIEL’S BBQ” padažu
Šviežia bandelė, lėtai kepta plėšyta kiauliena,
chipotle padažas, pomidorai, traškios salotos,
marinuoti agurkėliai, mėlynieji svogūnai, čederis,
mocarela, pagardinta namų gamybos „JACK
DANIEL’S BBQ” padažu.
Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

(1, 3, 7, 11)

(1, 3, 7, 11)

2 vnt.
Vištienos mėsainis su namų gamybos
karamelizuotais svogūnais
Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta
vištiena su šviežiomis žolelėmis, pomidorai,
traškios salotos, mėlynieji svogūnai, čederis,
mocarela, karamelizuoti svogūnai, pagardinta
naminiu „Wasabi” padažu.
Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

(1, 3, 7, 10, 11)

(1, 3, 7, 10, 11)

2 vnt.
Vegetariškas sūrainis su ant grilio keptu
avinžirnių paplotėliu
Šviežia bandelė, traškios salotos, pomidorai,
mėlynieji svogūnai,  mėlynasis kopūstas, čederis,
žolelių padažas, naminis avinžirnių paplotėlis
pagardintas meksikietiškais prieskoniais.

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

6.55

5.95



(1, 3, 6, 7, 9, 10, 11)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

13.95

Jautienos mėsainis, pagardintas ant grilio kepta
„Chorizo” dešra
Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta jautiena,
„Chorizo” dešra, svieste kepinti svogūnai, pomidorai,
mėlynieji svogūnai, traškios salotos, chalapos
paprikos, čederis, mocarela, pagardinta namų gamy-
bos „JACK DANIEL’S BBQ” padažu.

(1, 3, 6, 7, 9, 10, 11)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Jautienos mėsainis, pagardintas ant grilio kepta
„Chorizo” dešra
Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta jautiena,
„Chorizo” dešra, svieste kepinti svogūnai, pomidorai,
mėlynieji svogūnai, traškios salotos, chalapos papri-
kos, čederis, mocarela, pagardinta namų gamybos
„JACK DANIEL’S BBQ” padažu.

(1, 3, 6, 7, 10, 11)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Vištienos mėsainis, pagardintas „Chipotle”
padažu
Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta vištiena
su šviežiomis žolelėmis, pomidorai, marinuoti
agurkėliai, chalapos paprikos, traškios salotos,
mėlynieji svogūnai, čederis, mocarela, „Chipotle”
padažas, fetos padažas.

9.95

9.75



6.95

(1, 3, 6, 7, 9, 10, 11)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Krosnyje lėtai keptos plėšytos kiaulienos mėsainis
pagardintas namų gamybos „JACK DANIEL’S BBQ”
padažu
Šviežia bandelė, krosnyje lėtai kepta plėšyta kiau-
liena pagardinta namų gamybos „JACK DANIEL’S
BBQ” padažu, pomidorai, traškios salotos, mėlynieji
svogūnai, marinuoti agurkėliai, čederis, mocarela,
chalapos paprikos.

(1, 3, 6, 7, 9, 10, 11)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Jautienos mėsainis, pagardintas ant
grilio kepta „Chorizo” dešra

Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta
jautiena, „Chorizo” dešra, svieste kepinti
svogūnai, pomidorai, mėlynieji svogūnai,
traškios salotos, chalapos paprikos, čederis,
mocarela, pagardinta namų gamybos „JACK
DANIEL’S BBQ” padažu.

(1, 3, 6, 7, 9, 10, 11)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Krosnyje lėtai keptos plėšytos kiaulienos
mėsainis pagardintas namų gamybos
„JACK DANIEL’S BBQ” padažu

Šviežia bandelė, krosnyje lėtai kepta plėšyta
kiauliena pagardinta namų gamybos „JACK
DANIEL’S BBQ” padažu, pomidorai, traškios
salotos, mėlynieji svogūnai, marinuoti agur-
kėliai, čederis, mocarela, chalapos paprikos.

(1, 3, 7, 10, 11)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Jautienos mėsainis su „Tex-Mex“ kukurūzų
traškučiais „Nachos“

Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta jau-
tiena, pomidorai, traškios salotos, mėlynieji
svogūnai, čederis, grietinės padažas, namų
gamybos ,,Guacamole”, kukurūzų traškučiai
„Nachos”.

9.75

6.95

7.35



6.95

6.85

NAUJIENA

NAUJIENA

(1, 3, 6, 7, 10, 11)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Jautienos mėsainis su „Mac & Cheese”
makaronais

Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta
jautiena, ,,Mac & Cheese” makaronai, pomi-
dorai, mėlynieji svogūnai, čederis, mocarela,
marinuoti agurkėliai, traškūs svogūnai,
pagardinta namų gamybos fetos padažu.

(1, 3, 6, 7, 10, 11)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Vištienos mėsainis, pagardintas
„Chipotle” padažu

Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta
vištiena su šviežiomis žolelėmis, pomidorai,
marinuoti agurkėliai, chalapos paprikos,
traškios salotos, mėlynieji svogūnai, čederis,
mocarela, ,,Chipotle” padažas, fetos padažas.

(1, 3, 7, 10, 11)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Vegetariškas sūrainis su ant grilio keptu
avinžirnių paplotėliu
Šviežia bandelė, traškios salotos, pomi-
dorai, mėlynieji svogūnai,  mėlynasis
kopūstas, čederis, žolelių padažas, nami-
nis avinžirnių paplotėlis pagardintas
meksikietiškais prieskoniais.

(1, 3, 6, 7, 10)

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Tex-Mex” priedą.

Jautienos mėsainis su kiaušiniu ir
skrudintą šonine
Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta
jautiena, skrudinta šoninė, keptas kiaušinis,
pomidorai, traškios salotos, mėlynieji svogūnai,
pagardinta namų gamybos fetos padažu.

6.95

6.75



(1)

Žolelėmis pagardintos 

Pasirinkite mėgstamą padažą.

0.95

Pasirinkite mėgstamą padažą.

0.95

pagardinti kajeno pipirais.

Aštrūs namų gamybos 

Pagardintos prieskoninėmis žolėmis

Pasirinkite mėgstamą padažą.

0.95

(1, 3, 10)

1.55

1.55
su šviežiais pomidorais.



NAUJIENA

(7)

(1)

Pasirinkite mėgstamą padažą.

pagardintos džiovintu baziliku, raudonėliu.
1.25

NAUJIENA

Pasirinkite mėgstamą padažą.

2.45

(1, 14)

Pasirinkite mėgstamą padažą.
pagardinti kajeno pipirais.

Skrudinti

10 vnt.

2.55

(1, 3)

Pasirinkite mėgstamą padažą.

Traškūs

1.75

(6, 9, 10)

1.00

1.55

Naminis „Wasabi” padažas
Namų gamybos „JACK DANIEL’S BBQ” padažas

(1, 6, 9)Namų gamybos ,,Chipotle” padažas
NAUJIENA

NAUJIENA

(7, 9)„Ranchero” padažas
(1, 3, 7, 9, 10)Mėlynojo sūrio padažas

(10)Natūralių žolelių užpilas

(1, 3, 6, 7, 10)Namų gamybos fetos padažas

(1, 3, 6, 7, 10)„Caribian” salsa

(6, 7)Čederio sūrio padažas

(1, 3, 7, 10)
Grietinės padažas su šviežiais
svogūnų laiškais
Namų gamybos „Guacamole”

Citrinų – balzamiko užpilas

(7)Grietinė
„Salsa fresca”
„Corn salsa”
„Chipotle” padažas
Česnakinio aliejaus užpilas



(1, 3, 6, 7, 10)

Patiekiama su šviežiais agurkais, morkomis,
skrudintomis bulvytėmis ir pomidorų padažu.

5.95
Mėsainis su vištiena
Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta
vištiena su šviežiomis žolelėmis, pomidorai,
traškios salotos, čederis, mocarela, pagardinta
naminiu fetos padažu.

(1, 3, 6, 7, 10)

Patiekiama su šviežiais agurkais, morkomis,
skrudintomis bulvytėmis ir pomidorų padažu.

Mėsainis su jautiena
Šviežia bandelė, ant grilio kepta smulkinta
jautiena, pomidorai, traškios salotos, čederis,
mocarela, pagardinta naminiu fetos padažu.

(1, 3, 6, 7, 10)

Patiekiama su šviežiais agurkais, morkomis,
skrudintomis bulvytėmis ir pomidorų padažu.

Dešrainis
Šviežia bandelė, pieniška dešrelė, pomidorai,
traškios salotos, majonezas, pomidorų padažas.

5.95

5.95

(1, 7) 4.95

5.95

Makaronai su sūriu ir padažu
Makaronai, kietasis sūris, vyšniniai
pomidorai, grietinėlės padažas.

(1, 7)Makaronai su vištiena
Makaronai, vištiena, kietasis sūris,
vyšniniai pomidorai, grietinėlės
padažas.



(1, 3, 7, 8, 11)

3.95

3.95

Naminis amerikietiškas sūrio pyragas
Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Mmmmmmmhmmmmm”
namų gamybos trintų uogų užpilą ar priedą.

(1, 3, 5, 6, 7, 8, 11)
Naminis amerikietiškas šokoladinis
sūrio pyragas
Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Mmmmmmmhmmmmm”
namų gamybos trintų uogų užpilą ar priedą.

Su cukrumi ir cinamonu

Padažai:
braškių, karamelės, skysto šokolado.

5 vnt. 10 vnt.

4.95 8.95

(1, 3, 7)
Su „M&M‘S“ (1, 3, 5, 6, 7, 8)

Su „Oreo“ (1, 3, 6, 7)

Saldžios lazdelės



3.95

(1, 3, 6, 7, 8, 11)
Naminis amerikietiškas sūrio pyragas su
„Oreo” sausainiais
Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Mmmmmmmhmmmmm”
namų gamybos trintų uogų užpilą ar priedą.

(1, 6, 7, 8)
Natūralaus pieno ledai patiekiami
skrudintoje tortilijoje
Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamą „Mmmmmmmhmmmmm”
namų gamybos trintų uogų užpilą ar priedą.

(7, 8)

3.95

0.65

0.65
0.65

Braškių.
Aviečių.
Mėlynių.

Miško uogų.

(1, 3, 6, 7, 9)Karamelės.
(7, 8)Skysto šokolado.

Klevų sirupo.

(3, 5, 6, 7, 8)Šokoladai:  „Snickers“.

(5, 6, 7, 8)
Saldainiai:
  „M&M‘S“
  „Skittles“

(1, 6, 7)Sausainiai: „Oreo“
Guminukai: „Haribo“.


