
6.65

Šeštadienį ir sekmadienį
11:00 – 15:00 

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

(1, 3, 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”, namų gamybos
„Guacamole“, grietine, svogūnų laiškais, kalendra 
ir skrudinta ,,Quesadilla” su sūriu.

,,Quesadilla” su omletu

Patiekiama su ,,Salsa fresca”, namų gamybos
,,Guacamole”, grietine, svogūnų laiškais ir
kalendra.

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

(1, 3, 6, 7) 

(1, 3, 6, 7) 

Su skrudinta šonine ir kumpiu.

(1, 3, 6, 7) Su ,,Chorizo” dešra.

Su meksikietiškais prieskoniais marinuota
vištiena.

7.65

Amerikietiški blyneliai
Patiekiama su sviestu ir klevų sirupu.

6.65



(1, 3, 6, 7, 10) 

(1, 3, 6, 7, 10) 

Benedikto kiaušiniai su čederio sūrio padažu.
Su falafeliais.

Su skrudinta šonine.

„Brioche“ bandelė, fetos padažas, avokadas,
pomidoras, be lukšto virti kiaušiniai, čederio
sūrio padažas, svogūnų laiškai.

7.45

(1, 3, 6, 7, 10) Su sūdyta lašiša.

(1, 3, 6, 7, 10) 

(1, 3, 6, 7, 10) 

Su ,,Chorizo” dešra.
Su kumpiu.

(1, 3, 6, 7) Tex –Mex pusryčiai.
Amerikietiški blyneliai, ant grilio kepti kiaušiniai, šoninė, rūkytos
dešrelės, pomidorai, pievagrybiai, skrudinta „Quesadilla“ su sūriu,

„Tacos” su įvairiomis daržovėmis.
Patiekiama su ,,Salsa fresca”, trintomis raudonosiomis pupelėmis

ir svogūnų laiškais.

9.95



(1, 3, 7, 10) 

(1, 6, 7, 9, 11) 

(1, 6, 7, 9, 11) 

4.55
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, svogūnų laiškais.

Skrudinti vištienos sparneliai.

Skrudinti vištienos sparneliai.

Rekomenduojame papildomai pasirinkti mėgstamas bulvytes ir ,,Tex-Mex” priedą.

Maža   Didelė 5.55 8.55

Maža   Didelė 5.55 8.55

Itin aštrūs



(1, 7) 

(6, 7) 

(1, 7) 

(1, 7) 

(1, 6, 7, 9,10) 

7.55

Aštrios bulvytės su čederio sūrio padažu
ir smulkinta ,,Chorizo” jautiena.
Bulvytės, chalapos paprikos, čederio
sūrio padažas, smulkinta ,,Chorizo”
jautiena, ,,Salsa fresca”, grietinė.
Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele,
svogūnų laiškais ir kalendra.

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, svogūnų laiškais, kalendra ir
,,Guacamole” padažu.

6.45
Tortilijos suktinukai. 
Įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai,
čederis, mančego sūris, salotos, pagardinta
naminiu sūrio kremu.

(1, 3, 4, 6, 7, 14) 

4.95
Skrudintos gaudos sūrio spurgytės.

Skrudintos sūrio spurgytės pagardintos
svogūnų laiškais.

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele,
ir pasirinktinai mėlynojo pelėsinio sūrio
arba fetos padažu.



(6, 7) 

(6, 7) 

(6, 7) 

(6, 7, 9, 10) 

8.75

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, svogūnų laiškais ir kalendra.

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

Garbanotosios bulvytės su čederio
sūrio padažu.

Meksikietiški ,,Nachos” kukurūzų
traškučiai, chalapos paprikos, trintos
raudonosios pupelės, kalendra, ,,Salsa fresca”,
namų gamybos ,,Guacamole”, grietinė, čederio
sūrio padažas. 

Garbanotosios bulvytės, chalapos
paprikos, kalendra, ,,Salsa fresca”,
namų gamybos „Guacamole”, grietinė,
čederio sūrio padažas.

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

(1, 6, 7) 

(1, 6, 7) 

(1, 6, 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, svogūnų laiškais ir kalendra.

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

6.95



(1, 3, 7, 10)

(1, 3, 6, 7, 10)

(1)

(1, 6, 9)

(7, 9)

(6, 9, 10)

(1, 3, 7, 9, 10)

(6, 7)

(1)

(1)

Grietinės padažas su 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.

3.95
Aštrūs namų gamybos bulvių traškučiai,
pagardinti džiovintu baziliku, raudonėliu,
kajeno pipirais ir svogūnų laiškais. 

* Galimas neaštrus pasirinkimas
   (klausti padavėjo)

4.95

Garbanotosios bulvytės, pagardintos
džiovintu baziliku, raudonėliu ir 
svogūnų laiškais.

3.95
Žolelėmis pagardintos bulvių skiltelės. 
Bulvių skiltelės, pagardintos džiovintu baziliku,
raudonėliu, kajeno pipirais ir svogūnų laiškais.



(1, 3, 6, 7)

PASIRINKITE DU MĖGSTAMUS PADAŽUS. 

Skrudintos bulvytės, džiovintas bazilikas,
raudonėlis, meksikietiški prieskoniai
ir svogūnų laiškai.

3.95
Skrudintos bulvytės, pagardintos
prieskoninėmis žolelėmis.

PASIRINKITE DU MĖGSTAMUS PADAŽUS. 

5.65
Saldžios gruzdintos bulvytės, pagardintos
svogūnų laiškais.

Makaronai su čederio sūrio padažu.
Patiekiama su traškiais svogūnais ir
svogūnų laiškais.

5.65



(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 svogūnų laiškais.

Traškūs kalmarų žiedai.
Skrudinti kalmarų žiedai, pagardinti
kajeno pipirais.

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele,
svogūnų laiškais, grietinės ir ,,Wasabi”
padažais.

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele,
svogūnų laiškais ir grietinės padažu.

4.95

6.95

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

5.65



(1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14)

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

Skrudinti kalmarų čiuptuvai ir chalapos
paprikos.

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele,
svogūnų laiškais, „Wasabi“ ir grietinės
padažais.

6.95

27.95
Užkandžių rinkinys.
Skrudinti svogūnų žiedai.

Skrudintos falafelių lazdelės.

Skrudinti traškūs vištienos kepsneliai.
Skrudinti kalmarų žiedai.

Aštrios mėsos spurgytės.
Skrudintos aštrios sūrio
 spurgytės.
Skrudintos gaudos sūrio
spurgytės.
Skrudintas kamambero
sūrio užkandis.

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele, svogūnų laiškais, “Wasabi”,
mėlynojo sūrio, „Ranchero“ ir namų gamybos „JACK DANIEL’S BBQ“ padažais.

Švieži chalapos pipirai užkepti čederio
sūriu ir šonine.



(1, 3, 6, 7, 10)

(1, 3, 6,)

(1, 3, 6, 7, 10)    

Patiekiama su žaliosios citrinos skiltele,
svogūnų laiškais ir fetos padažu.

Patiekiama su svogūnų laiškais ir
pasirinktinai namų gamybos „JACK
DANIEL’S BBQ“ arba fetos padažu.

Patiekiama su svogūnų laiškais ir
pasirinktinai namų gamybos „JACK
DANIEL’S BBQ“ arba fetos padažu.

5.95
Skrudintos aštrios sūrio spurgytės.

5.95

5.95
Skrudinti traškūs vištienos kepsneliai. 

Kamambero sūrio užkandis. 
Skrudintas kamambero sūris.

(1, 3, 7, 10)

Patiekiama su svogūnų laiškais ir
pasirinktinai „Wasabi“ arba fetos padažu.

4.95
Skrudintos falafelių lazdelės. 



(1, 3, 7, 10, 11)   

8.95

7.45

Su marinuotomis ant grilio keptomis
jautienos juostelėmis.

(1, 3, 4, 7, 10, 11)   
8.95Su marinuota ant grilio kepta lašiša.

Su įvairiomis daržovėmis.

Salotos, mėlynieji kopūstai,
paprikos, mėlynieji svogūnai, raudonosios
pupelės, juodosios alyvuogės, smulkinti
pomidorai ,,Concasse”, šviežios aitriosios
paprikos, grietinės padažas, čederio sūris.

Patiekiama traškioje tortilijoje, pagardinta
skrudintomis sezamų sėklomis, kalendra,
svogūnų laiškais ir žaliosios citrinos skiltele.

(1, 3, 7) 

(1, 3, 7, 10, 11) 

(1, 3, 4, 7) 

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

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

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

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

9.45

7.45

9.45

Su įvairiomis daržovėmis. 

Su marinuota ant grilio kepta lašiša.

Su marinuotomis ant grilio keptomis
jautienos juostelėmis. 

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

(1, 2, 3, 7) 9.45Su aštriai marinuotomis krevetėmis.

(1, 3, 7) 

(1, 3, 7) 

7.95Su meksikietiškais prieskoniais
marinuota vištiena.

7.95
9.45
9.45

7.45
„Tex-Mex“ Cezario salotos

Su įvairiomis daržovėmis. 

Su aštriai marinuotomis krevetėmis.

Su marinuota ant grilio kepta lašiša.

 (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10) 
9.45Su ant grilio kepta vištiena ir aštriai

marinuotomis krevetėmis.

Su ant grilio kepta vištiena ir
šonine.

Salotos, virti kiaušiniai, ančiuvių padažas,
vyšniniai pomidorai, čederis, mančego sūris,
baltosios duonos skrebučiai.
Patiekiama traškioje tortilijoje.

Salotos, ,,Corn” salsa, čederis, mančego sūris,
„Chipotle” padažas, citrinų – balzamiko
užpilas, kalendra.



(1, 6, 7, 9)

(1, 3, 7, 9)

3.95

Vištienos sriuba su skrudintomis tortilijomis.
Meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena, paprikos, mėlynieji svogūnai, morkos,
kukurūzai.
Patiekiama su čederiu, mančego sūriu, ,,Nachos” kukurūzų traškučiais, kalendra, svogūnų
laiškais, juodosiomis alyvuogėmis, žaliosios citrinos skiltele ir duonele.     

4.55

Vegetariška daržovių sriuba pagardinta kuminu.
Morkos, paprikos, mėlynieji svogūnai, pievagrybiai, mėlynieji kopūstai, raudonosios
pupelės, žaliosios cukinijos, kukurūzai, salieras. 
Patiekiama su čederiu, mančego sūriu, ,,Nachos” kukurūzų traškučiais, grietine, kalendra, svogūnų
laiškais, chalapos paprikomis, juodosiomis alyvuogėmis, žaliosios citrinos skiltele ir  duonele.



(1, 7, 9)

(7, 9)

5.95

4.95

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

Aštri 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, mančego sūriu,  ,,Nachos” kukurūzų traškučiais, grietine, šviežiomis
kalendromis, svogūnų laiškais, žaliosios citrinos skiltele ir  duonele.

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



(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 2, 7)

(1, 2, 7)

(1, 2, 7)

8.95

11.95
11.45

12.95
12.45

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

Su skrudintomis falafelių lazdelėmis ir pievagrybiais. 

Su aštriai marinuotomis krevetėmis.

10.45Su ant grilio meksikietiškais prieskoniais pagardinta kiauliena .

 

(1, 7) 9.95Su ant grilio kepta vištiena. 

Su ,,Tex-Mex” prieskoniais marinuotomis jautienos juostelėmis.

Su ant grilio kepta vištiena ir 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, salotomis su šviežiais
pomidorais, čederiu, mančego sūriu, avokadu,  
kalendra, žaliosios citrinos skiltele, ,,Salsa
fresca”, grietine ir namų gamybos ,,Guacamole”. 



(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. 

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

7.75
7.95

7.95
8.55

8.55

Su meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena, čederiu ir mančego sūriu.

Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena  pagardinta namų gamybos
,,JACK DANIEL’S BBQ” padažu, pakepintomis įvairių spalvų paprikomis, mėlynaisiais
svogūnais, čederiu, mančego sūriu. 

Patiekiama su kalendra, svogūnų laiškais, žaliosios citrinos skiltele,
,,Salsa fresca”, grietine ir namų gamybos ,,Guacamole”.

Su čederiu ir mančego sūriu.

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

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

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

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

7.95

8.55
8.95

9.95
(1, 7)Su smulkinta ,,Chorizo” jautiena. 9.45



(1)

(7)

(3, 7)

(1, 7)

(1, 2, 7)- su aštriai marinuotomis krevetėmis.

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)

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

- su „Tex-Mex“ prieskoniais marinuota
jautiena.  

- su meksikietiškais prieskoniais marinuota
vištiena.

6.25

6.65

7.45

6.45
6.75

(1, 6, 7, 9, 10)

- su krosnyje lėtai kepta plėšyta jautiena 
pagardinta ,,JACK DANIEL’S BBQ” padažu. 6.95

7.95

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

Su įvairiomis daržovėmis 
Salotos, pakepintos įvairių spalvų
paprikos, mėlynieji svogūnai, raudonosios
pupelės, avokadas, namų gamybos
žolelių padažas, feta, kalendra, traškūs
svogūnai, svogūnų laiškai, žaliosios
citrinos skiltelė. 

Meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena,
skrudinta šoninė, omletas, salota, čederis,
mančego sūris, šviežios chalapos paprikos,
„Salsa fresca”, grietinė, namų gamybos
„Guacamole”. 

Salotos, pomidorai, šviežios chalapos paprikos,
čederis, marinuoti mėlynieji svogūnai, ,,Salsa
fresca”, grietinė, namų gamybos ,,Guacamole”.

Su meksikietiškais prieskoniais marinuota
vištiena, skrudinta šonine ir omletu.

,,Tex-Mex” tacos. 

Pasirinktinai: 

+ 2 € prie ,,Tacos” kainos

Pasirinkite mėgstamą ,,Tacos” su
meksikietiškais salsa ryžiais, „Salsa
fresca“, salotomis su šviežia kalendra
ir žaliosios citrinos skiltele.



(1, 7)

(1, 7)

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)

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

6.95
7.95

8.45
8.45
7.95

*Mėgstamą „Burrito” galite pasirinkti
ir be paprikų.

Pakepintos įvairių spalvų paprikos, mėlynieji svogūnai, čederis, mančego sūris, 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.
+ makaronai, čederio sūrio padažas, „Chipotle“ padažas.

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

6.95
7.95

8.95
8.95

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

Patiekiama traškioje tortilijoje su kalendra,
žaliosios citrinos skiltele ir svogūnų
laiškais.

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

(1, 7)

(1, 6, 7, 9, 10)

Su įvairiomis daržovėmis, smulkintais pomidorais „Concasse”.

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

Su ,,Tex-Mex” prieskoniais marinuotomis jautienos juostelėmis ir
chalapos paprikomis. (1, 7)

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

7.95Su ant grilio kepta vištiena. (1, 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, mančego sūris,
smulkinti pomidorai ,,Concasse”, kukurūzai, raudonosios pupelės.
Su meksikietiškais prieskoniais marinuota vištiena, čederio ir mančego sūriu.
Su krosnyje lėtai kepta plėšyta kiauliena pagardinta namų gamybos
„JACK DANIEL’S BBQ” padažu, čederio ir mančego sūriu. 
Su smulkinta „Chorizo” jautiena, įvairių rūšių paprikomis, mėlynaisiais
svogūnais, čederio ir mančego sūriu.

7.95

8.55
8.95
8.95

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

28.95

Degustacinis „Tex-Mex” rinkinys

Meksikietiški salsa ryžiai, salotos su šviežiais
pomidorais, chalapos paprikos, juodosios alyvuogės,
kalendra, čederis, mančego sūris, pakepintos
įvairių spalvų paprikos ir mėlynieji svogūnai,
trintos raudonosios pupelės, 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”.

Krosnyje lėtai kepta plėšyta jautiena pagardinta
namų gamybos „JACK DANIEL’S BBQ“ padažu.

2 - 4 asmenims



 

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

Garnyras pasirinktinai:  -Skrudintos bulvytės
                                              -„Mac&Cheese“ 

(6, 7)

(1)

Garnyras pasirinktinai:  -Skrudintos bulvytės
                                              -„Mac&Cheese“  (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,
kalendra ir žaliosios citrinos skiltele. 

(2, 6, 7)

9.95

9.55

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”, salotos, mėlynieji svogūnai,
paprikos, šviežios chalapos paprikos.
Patiekiama su svogūnų laiškais,  žaliosios
citrinos skiltele, „Ranchero“ padažu ir avokadu. 

(1, 2, 3, 6, 7, 9)

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

Patiekiama su šviežiais svogūnų laiškais,
žaliosios citrinos skiltelėmis ir kalendra.



Garnyras pasirinktinai:  -Meksikietiški salsa ryžiai
                                              -Saldžios gruzdintos
                                               bulvytės 

(1, 3, 6, 9, 10)

(1, 3, 6, 9, 10)

9.75

9.95

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 svogūnų
laiškais.

(1, 3, 6, 9, 10)

12.95

Ant grilio kepta jautiena su
traškiais svogūnais.

Ant grilio kepta marinuota jautiena, įvairios
skrudintos daržovės, traškūs svogūnai, žolelėmis
pagardintos bulvių skiltelės, salotos su
šviežiais pomidorais, šviežios 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, salotos su šviežiais
pomidorais, įvairios skrudintos daržovės.

Patiekiama su skrudintomis sezamų sėklomis,
kalendra, 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 svogūnų laiškais.

11.95

+ 1€

(7, 9)Kiaulienos sprandinės kepsnys

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

8.55



7.45

13.95

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

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamas bulvytes arba „Tex-Mex” priedą.

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamas bulvytes arba „Tex-Mex” priedą.

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamas bulvytes arba „Tex-Mex” priedą.

Jautienos mėsainis, pagardintas ant
grilio kepta „Chorizo” dešra.

„Brioche“ bandelė, ant grilio kepta smulkinta
jautiena, „Chorizo” dešra, kepinti svogūnai,
pomidorai, marinuoti mėlynieji svogūnai,
salotos, chalapos paprikos, čederis, mančego
sūris, pagardinta namų gamybos „JACK
DANIEL’S BBQ” padažu.

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

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

„Brioche“ bandelė, pomidorai, salotos, marinuoti
mėlynieji svogūnai, marinuoti agurkėliai, čederis,
mančego sūris, chalapos paprikos.

9.95

9.95

9.95

7.95

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

Vištienos mėsainis, pagardintas
„Chipotle” padažu.

„Brioche“ bandelė, ant grilio kepta smulkinta
vištiena su šviežiomis žolelėmis, pomidorai,
marinuoti agurkėliai, chalapos paprikos, salotos,
marinuoti mėlynieji svogūnai, čederis, mančego
sūris, ,,Chipotle” padažas, fetos padažas.

6.95

8.45

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

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

10.95



7.95

6.95

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamas bulvytes arba „Tex-Mex” priedą.

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamas bulvytes arba „Tex-Mex” priedą.

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamas bulvytes arba „Tex-Mex” priedą.

Rekomenduojame papildomai pasirinkti
mėgstamas bulvytes arba „Tex-Mex” priedą.

(1, 3, 6, 7, 10, 11)
Jautienos mėsainis su „Mac & Cheese”
makaronais.

„Brioche“ bandelė, ant grilio kepta smulkinta
jautiena, ,,Mac & Cheese” makaronai, pomi-
dorai, marinuoti mėlynieji svogūnai, čederis,
mančego sūris, marinuoti agurkėliai,
traškūs svogūnai, pagardinta namų gamybos
fetos padažu.

(1, 3, 7, 10, 11)
Vegetariškas sūrainis su skrudintomis
falafelių lazdelėmis.
„Brioche“ bandelė, salotos, pomidorai,
marinuoti mėlynieji svogūnai,  mėlynasis
kopūstas, naminis žolelių padažas, falafelių
lazdelės, čederio sūrio padažas.

(1, 3, 6, 7, 10)
Jautienos mėsainis su kiaušiniu ir
skrudinta šonine.
„Brioche“ bandelė, ant grilio kepta smulkinta
jautiena, čederis, mančego sūris, skrudinta
šoninė, keptas kiaušinis, pomidorai, salotos,
marinuoti mėlynieji svogūnai, pagardinta
namų gamybos fetos padažu.

(1, 3, 7, 10, 11)
Jautienos mėsainis su „Tex-Mex“ kukurūzų
traškučiais „Nachos“.

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

7.45

7.45



(7)

(1)

Žolelėmis pagardintos 

Pasirinkite mėgstamą padažą.

1.25

Pasirinkite mėgstamą padažą.
* Galimas neaštrus pasirinkimas (klausti padavėjo)

1.25

Pagardintos prieskoninėmis žolėmis

Pasirinkite mėgstamą padažą.

1.25

(1)

Pasirinkite mėgstamą padažą.

pagardintos prieskoninėmis žolelėmis.

1.55

Pagardinta svogūnų laiškais.

Pasirinkite mėgstamą padažą.
2.75

(1, 14)

Pasirinkite mėgstamą padažą.
pagardinti kajeno pipirais.

Skrudinti

2.75

(6, 9, 10)

Mėlynasis ir baltasis kopūstas,
mėlynieji svogūnai, petražolės,
morkos ir padažas.

(1, 3, 10)

1.65

1.25

1.65

su šviežiais pomidorais.

1.75

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

(1, 6, 9)Namų gamybos ,,Chipotle” padažas
(7, 9)„Ranchero” padažas

(1, 3, 7, 9, 10)Mėlynojo sūrio padažas
(1, 3, 6, 7, 10)Namų gamybos fetos padažas

(1, 3, 6, 7, 10)„Caribian” salsa

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

„Salsa fresca”
„Corn salsa”
„Chipotle” padažas

(1, 3)

Pasirinkite mėgstamą padažą.

Skrudinti

1.85



(1, 3, 7)

5.95
Blyneliai, grietinė, namų gamybos
braškių užpilas, cukraus pudra.

(1, 3, 7)

(1, 3, 7)

Su mocarela sūriu.

Su meksikietiškais pries-
koniais marinuota vištie-
na, mocarela sūriu.

(1, 3, 7)

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

Patiekiama pasirinktinai su grietine arba
pomidorų padažu.

Vištienos kepsneliai.

5.45

5.95

5.95

(1, 3, 7)

(1, 3, 7)

5.45
5.95

Makaronai su čederio sūrio padažu,
mocarela sūriu ir vyšniniais pomidoriukais.

Su meksikietiškais prieskoniais
marinuota vištiena ir sūriu.

Pasirinkite:
Su sūriu ir grietinėlės padažu.



(1, 3, 7, 8)

4.95

4.95

su karamelizuotais obuoliais
ir „Milka“ ledais.

Tortilija, karamelizuoti obuoliai, cinamonas,
ledai, cukraus pudra.

(1, 3, 7, 8, 11)su bananais ir „Oreo“ ledais.

Tortilija, kreminis sūris, bananai, cukraus
pudra, ledai, šokolado užpilas.

Pasirinkite padažą:
namų gamybos braškių užpilas
arba šokolado užpilas.

Patiekiama su namų gamybos
braškių ir šokolado užpilais.

Maža

Didelė

4.95

8.95

(1, 3, 7)
Saldžios lazdelės su cukrumi
ir cinamonu.



4.55

(1, 3, 6, 7, 8, 11)
Naminis amerikietiškas sūrio pyragas su
„Oreo” sausainiais.

Pasirinkite mėgstamą namų gamybos
braškių arba aviečių užpilą.

Pasirinkite mėgstamą namų gamybos
braškių arba aviečių užpilą.

(1, 3, 6, 7, 8)

„Milka“, „Oreo“, „Nesquik“ ledai, patiekiami
skrudintoje tortilijoje su „Oreo“ sausainiais.

(1, 3, 7, 8, 11)

4.55
Naminis amerikietiškas sūrio pyragas.

4.55

0.65
0.65

Braškių.
Aviečių.

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

Klevų sirupo.



Namų vynas
Klausti padavėjo

Moselland Rieslig Qualitatswein
Baltasis pusiau saldus vynas
Vynuogė - Riesling
Regionas - Mosel, Vokietija
Dera su desertais, salotomis, paukštienos bei kiaulienos patiekalais.

Cave de Cleebourg Gewurztraminer Prestige
Baltasis pusiau sausas vynas
Vynuogė - Gewurztraminer
Regionas - Elzasas, Prancūzija
Dera prie aštrių azijietiškų patiekalų.

335 995

395 1795

BUT.

Moselland Goldschild SAAR Riesling QBA trocken
Baltasis sausas vynas
Vynuogė - Riesling
Regionas - Mosel, Vokietija
Dera su žuvimi, jūros gėrybėmis ir lengvais patiekalais.

495 2195

BUT.

Jacob’s Creek Chardonnay
Baltasis sausas vynas
Vynuogė - Chardonnay
Regionas - Pietryčių regionas, Australija
Dera su žuvimi, paukštienos, baltos mėsos bei makaronų patiekalais, rizotu ir
šviežiais sūriais.

1845

BUT.

545 2495

BUT.

1895



Namų vynas
Klausti padavėjo 995 1895335

Campo Viejo Tempranillo DOC

1995445Raudonasis sausas vynas
Vynuogė - Tempranillo
Regionas - Riocha, Ispanija
Dera su kepta antiena ir špinatų salotomis, tradicinėmis kiaulienos dešrelėmis ir
Serano kumpiu.

BUT.

GREYROCK Pinot Noir

2495Raudonasis sausas vynas
Vynuogė - Pinot noir
Regionas - Hawke’s bay, N. Zelandija
Dera su žuvies, vištienos ir jautienos patiekalais.

BUT.

125 Primitivo del Salento IGP

1995Raudonasis sausas vynas
Vynuogė - Primitivo
Regionas - Italija
Dera prie visų kiaulienos ir jautienos patiekalų.

BUT.



MUMM Cordon Demi sec

6545Šampanas
Vynuogė - Chardonnay, Pinot Meunier ir Pinot Noir
Regionas - Šampanė, Prancūzija
Dera su jūros gėrybėmis, kaip aperityvas ir žuvies patiekalais.

BUT.

FREIXENET CORDON NEGRO

695Briutas
Vynuogė - Parellada, Macabeo, Xarello
Regionas - Ispanija
Dera prie makaronų patiekalų, paukštienos.

BUT. 200ml

FREIXENET CARTA NEVADA 

695Pusiau sausas putojantis vynas
Vynuogė - Parellada, Macabeo, Xarello
Regionas - Ispanija
Dera prie vaisių, sūrių, jūros gėrybių.

BUT. 200ml

FREIXENET CORDON ROSADO  

695Rožinis sausas putojantis vynas
Vynuogė - Trepat, Garnacha
Regionas - Ispanija
Dera prie salotų, desertų, užkandžių.

BUT. 200ml

PROSECCO LE CONTESSE BRUT

2195335Sausas putojantis vynas
Vynuogė - Glera
Regionas - Treviso, Italija
Tinka kaip aperityvas, dera su salotomis.

BUT.100ml



5695355

5895395
BALLANTINE’S
JAMESON

6995445

7795495
JAMESON BLACK BARREL
Chivas Regal 12 YO

5995395

13495795
Monkey Shoulder
Chivas Regal 18 YO

9995595

14995895
Aberlour Single Malt 16 YO
Glenlivet 18 YO

11995745Martell VSOP

5795355COQUEREL FINE

4995325Pedro Domecq Silver

4995325Absolut

395Grappa
4695295Finlandia Original

5595345Havana Club Anejo Especial
5595345Sailor Jerry Spiced

5695355Bourbon Four Roses

500ml



4695295Kahlua
5895365JAGERMEISTER

4995325Ramazzotti Sambuca white

8995545Pernod d’Absinthe
4595295Becherovka

5895395Patron XO Café
5595495Žalgiris

5895395Beefeater Pink
5695355Beefeater 

6695425Hendrick’s

6495395Olmeca Altos Reposado 100% agave
6495395Olmeca Altos Blanco 100% agave
8995555Patron silver
9695575Patron Resposado
9995655Patron Anejo
7595495Kah blanco

7995525Kah reposado
8995555Kah anejo



Volfas Engelman Rinktinis

355285Šviesusis alus, kuriamas naudojant Perle ir Magnum tipo
apynius ir lietuvišką Pilzeno tipo salyklą.

568ml284ml

König Ludwig Weissbier

365Kvietinis, natūraliai drumstas, įvairių vaisių skonio vokiškas
Hefeweizen tipo alus.

500ml

Volfas Engelman Balta Pinta

355285Tikrasis Hefeweizen kvietinis alus, pagamintas laikantis
vokiškos receptūros.

568ml

Warsteiner

355Žinomas visame pasaulyje, kaip vienas populiariausių pilzenų.

Alus svečias
Klausti padavėjo

400ml

Sherwood (kriaušių, obuolių)

295Klasikinis sidras, gaminamas pagal senasias angliško skonio
tradicijas.

330ml

Strongbow apple dry

355

330ml

284ml

Volfas Engelman Imperial Porteris

355285Raudonmedžio spalvos tamsusis alus, kuris pasižymi
ypatingu lengvumu.

568ml284ml

Alaus laiškai iš Stokholmo Milkshake Mango Pale Ale

365Aukštutinės fermentacijos šviesusis elis su natūraliomis
mangų sultimis ir mangų tyre.

400ml

Murphys Irish Stout

395

but. 500ml

WARSTEINER 0.00%
Nealkoholinis.

DESPERADOS

365Šviesus, lengvas alus, turintis unikalų meksikietiškos tekilos ir
alaus derinio skonį.

but. 330ml

295

but. 330ml

IPA pinta

355

but. 568ml



Juoda kava / Black co�ee

Espresso / Dvigubas espresso

Balta kava / White co�ee*

Kakava /Cacao*

Moka / Mocha*

Pieniška kava / Latte*

345

345

245

195

195 / 265

245

245

395

245

265

265 / 285

265 / 285

275 / 295

(vynas, citrina, cinamonas)

(su sirupais: klevų, riešutų, karamelės, kokosų)

* pasirinktinai su: pienu / sojų pienu.

Kapučinas / Cappucino*
(su sirupais: klevų, riešutų, karamelės, kokosų, šokolado)

Ledinė kava / Ice co�ee*

Airiška kava / Irish Co�ee

(su sirupais: klevų, riešutų, karamelės, kokosų, šokolado)

(vynas, apelsinas, medus, cinamonas)

150ml

150ml



Schweppes Russchian

Stalo gėrimas su citrusiniais vaisiais ir uogomis

Negazuotas / gazuotas mineralinis vanduo 

Schweppes Tonic

185

345

195

195

395

285

195

295

225

195

500ml

3251000ml

300ml

700ml



995

995

1995

1995

1995

495 / 995 

495 / 995 

1995

2345

2345

745

745



Cuba libre - (romas, “Coca-cola”, laimas) 
Mojito - (romas, gazuotas vanduo, laimas, mėta, rudasis cukrus) 

Bloody Mary - (degtinė, pomidorų sultys, vorčesterio padažas
“Tabasco” padažas, druska, malti pipirai, citrina, pomidoras,
salieras, čili pipiras) 

Long island - (džinas, degtinė, romas, apelsinų likeris, tekila,
“Coca-cola”, laimas) 

Gin’n’tonic - (džinas, tonikas, citrina, agurkas) 
Beefeater 

Hendrick’s Gin 

745

1995

1995

695

795

645

695

Beefeater Pink 695

595
330ml

Ledinis braškių tekilos kokteilis

Ledinis kivių tekilos kokteilis

Ledinis obuolių tekilos kokteilis

Ledinis miško uogų tekilos kokteilis

Ledinis mangų tekilos kokteilis

Ledinis persikų tekilos kokteilis

Ledinis pasifloros vaisių tekilos kokteilis



Old fashion - (viskis, “Angostura bitter”, rudasis cukrus,
apelsinas, apelsino žievelė)
Negroni - (džinas, vermutas “Rosso”, “Aperol” likeris,
apelsino žievelė)

White Russian - (degtinė, kavos likeris, grietinėlė)

Bramble - (džinas, likeris, laimas, mėlynės)

Between the sheets - (brendis, romas, apelsinų likeris, šviežiai
spaustos apelsinų sultys)

595
595

Pina Colada - (romas, ananasų sultys, kokoso sirupas, grietinėlė) 
Sex on the beach - (degtinė, persikų likeris, spanguolių sultys,
apelsinų sultys) 

695

595

595

795

695

595
595 / 1995

595

595

595

Tequila sunrise - (tekila, apelsinų sultys, “Grenadine” sirupas) 

Mexicola - (tekila, “Coca-cola”, laimas) 
The jalapeno passion - (tekila, laimo sirupas, pasiflorų tyrė,
bazilikas, jalapenas) 

Silver slig - (tekila, laimo sirupas, cukraus sirupas, vermutas
“Bianco”, sausas putojantis vynas, apelsino žievelė) 
La nueva York - (tekila, raudonas sausas vynas, laimas,
cukraus sirupas) 



595
565

795

545

595

Absolutely fabulous - (degtinė, sultys, prosecco) 

Daiquiri klasikinis - (romas, cukraus sirupas, laimų sultys) 
Frozen Daiquiri - (romas, cukraus sirupas, laimų sultys,
vaisių tyrė) 

Rossini - (prosecco, vaisių tyrė) 
Cucumber Gin Spritz- („Hendrick’s“ džinas, prosecco, cukraus
sirupas, agurkas, bazilikas) 

Jäger bomb - (”Jägermeister” likeris, “Red Bull”) 

Apple pie - (degtinė, obuolių sultys, cinamonas) 
Mad dog - (tekila, “Grenadine” sirupas, “Tabasco” padažas, laimas) 

Red headed slut - (”Jägermeister” likeris, persikų likeris, spanguolių sultys) 395
395
395
595

200ml

200ml

200ml

200ml

500ml

595

595

645

595

Tennessee tea - (burbonas, apelsinų žievelių likeris, sweet &
sour, „Coca-Cola“) 
Downtown punch - („Jack Daniel’s“, persikų likeris, sweet &
sour, apelsinų sultys, „Sprite“, grenadine sirupas) 

Master blaster- („Jagermeister“, sultys, „Schweppes“) 
Spicy strawberrie- (Degtinė, Ginger ale, braškių tyrė, laimas,
imbieras) 

470ml

470ml

470ml

470ml



MARTINI ROYALE ROSATO
1500 ml - 29.95 €

(Vermutas rosato, prosecco, apelsinas,
mėta, pasiflorų tyrė)

 

1.  ANANASŲ STIKLAINIS
500 ml - 5.95 €

(Romas, tonikas, ananasų sultys, laimų 
sirupas)

LONG ISLAND
5 vnt. - 7.95 €

10 vnt. - 12.95 €
(Džinas, degtinė, romas, tekila, apelsinų žievelių 

likeris, laimas, „Coca - Cola“)

MARTINI ROYALE BIANCO
1500 ml - 29.95 €

(Vermutas bianco, prosecco, laimas, mėta)

2.  APELSINŲ STIKLAINIS
500 ml - 5.95 €

(Degtinė, tonikas, pasiflorų tyrė, apelsinų
sultys, apelsinas, laimų sirupas)

3.  GREIPFRUTŲ STIKLAINIS
500 ml - 5.95 €

tas, laimų sirupas)

1.  ALLEY OOP
55 ml - 3.95 €

(Degtinė, persikų likeris, grietinėlė)

4.  KAMIKADZĖ
55 ml - 3.95 €

(Degtinė, apelsinų žievelių likeris, sweet&sour, 
laimas)

2.  RED HEADED SLUT
55 ml - 3.95 €

(„Jagermeister“, persikų likeris, spanguolių sultys)

3.  FLATLINER
55 ml - 3.95 €

(Sambuca, tekila, tabasco padažas, laimas)

STRAWBERRIE GIN & TONIC
750 ml - 7.95 €

2000 ml - 16.95 €
(Džinas, tonikas, braškės, rozmarinas, laimas)

(Džinas, tonikas, greipfrutų sultys, greipfru-



995

595 1495

Braškiukai
Obuoliukai
Mangiukai
Pasifloriukai
Kiviukai




