4.15€

5.15€

(1,3,7)

Skrudinti svogūnų
žiedai su naminiu
fetos padažu, rukola.
(1,3,7)

3,95€

4,95€

Skrudintos bulvytės
su naminiu fetos
padažu, džiovintos
žolelės.

4,95€

5,95€

(1,3,7)

4.95€
(1,3,7)

Naturalūs bulvių
traškučiai su naminiu
fetos padažu, džiovintos žolelės.

5.25€

6.25€

Skrudinti kalmarų
žiedai su naminiu fetos padažu, špinatai,
citrina.
(1,3,4,7)

(1,3,7)

3,95€

4,95€

Bulvių skiltelės
su naminiu fetos
padažu, džiovintos
žolelės.

5,95€
Aštrios sūrio spurgytės su naminiu fetos padažu, žaluma.

(1,3,7)

MAYA
5.05€

6.75€

Vištienos kepsneliai,
žaluma.
Padažas pasirinktinai:
- naminis fetos padažas
- saldžiarūgštis padažas.

LARRY

6.45€

Goudos sūrio
rutuliukai su naminiu fetos padažu,
žaluma.

PASIRINKTINAI

Augalinės kilmės
vištienos
kepsneliai

(1,2,3,4,7)

+ 2€

(1,6)

6.45€
Skrudintas kamambero sūris su naminiu
fetos padažu, žaluma.

(1,3,7)

6.45€
Falafeliai su naminiu
jogurto - mėtų padažu,
žaluma.

BEETHOVEN
CORN DOG

6.45€
Čederio sūris su naminiu fetos padažu,
žaluma.

(1,3,7)

(1,3,7)

5,75€

6,95€

Dešrelė kukurūzų
tešloje su naminiu
pomidorų padažu ir
garstyčiomis, žaluma.

(1,3,7)

(1,3,7)

Garbanotos bulvytės, čederio sūrio
padažas, mėlynasis svogūnas, pomidorai, chalapos paprika, marinuotas
agurkas, svogūnų laiškai, naminis fetos
padažas, pupelės su barbekiu padažu.
Pasirinktite:
- Su daržovėmis.

7,95€

(1,3,7)

- Su „Pepperoni“ dešra.

8.25€

(1,3,7)

- Su smulkinta jautiena ir
8,95€
„Chorizo“ dešrele.

(1,3,7)

(1,3,7)

4,95€

5,95€

6,95€
(1,3,7,11)

PEPPE

8.65€

Sūris, „Pepperoni“
(1,3,7,11)
dešra, naminis pomidorų padažas, sezamo
sėklos, rukola, žolelių
aliejus.
Patiekiama su: naminiu
pomidorų, naminiu fetos
ir barbekiu padažais.

Fokačia duonelė, kietasis sūris,
žolelių aliejus, saulėje džiovintų
pomidorų užtepelė.

(1,3,7)

MIA
Kepta duona su
naminu sūrio-fetos
padažu ir svogūnų
traškučiais.
Kepta duona su
naminiu sūrio-fetos
padažu ir skrudinta
šonine.

4,95€

5.45€

Kepinti vištienos sparneliai.
Sparnelių glazūra pasirinktinai:
Barbekiu – „Chipotle“ – Vietnamietiškas – „Chipotle“ su
burbonu
Garnyras pasirinktinai:
- skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,75€
- bulvytės skiltelėmis su naminiu fetos padažu - 1,75€
- naturalūs bulvių traškučiai su naminiu fetos padažu - 1,75€
- “Hash brown” kepti bulvių trikampėliai su naminiu fetos
padažu - 1.75€
- saldžios bulvytės su naminiu fetos padažu - 2,35€
- garbanotos bulvytės su naminiu fetos padažu - 2,15€
- ,,Coleslaw‘‘ salotos - 1,95€
- vyšninių pomidoriukų salotos - 2,15€

BOBBIE

5,95€

(1,3,7)

BAISIAI DAUG 8,95€
BOBBIE

22.95€ (1,3,4,7)
Svogūnų žiedai, kalmarų žiedai, falafeliai, aštrios
sūrio spurgytės, marinuoti skrudinti aštuonkojai,
skrudintas kamambero sūris, skrudintas čederio
sūris, kepti vištienos petukai, “Chorizo” dešrelė,
goudos sūrio rutuliukai, rukola, citrina, naminis
fetos padažas, vietnamietiškas padažas, barbekiu padažas, naminis jogurto-mėtų padažas.

9.45€
(1,3,7)

11,45€ (1,3,4,7)
Vytintas kumpis, ,,Pepperoni‘‘ dešra, skrudinta
šoninė, kepti vištienos sparneliai su vietnamietišku padažu, skrudinti aštuonkojai, ,,Chorizo‘‘
dešrelė, vyšniniai pomidoriukai, saulėje džiovinti pomidorai, mėlynasis svogūnas, alyvuogės,
rukola, fokačia duonelė.

BIG LEBOWSKI

39,95€

Luis burgeris su vištiena, Benjamin
burgeris su jautiena, „Chorizo” dešrelės,
kepti vištienos sparneliai su vietnamietišku padažu, kiaulienos šonkauliukai su „Chipotle” padažu, dešrelės
kukurūzų tešloje, vištienos kepsneliai,
amerikietiškas blynas, saldžios bulvės,
skrudintos bulvytės, „Coleslaw” salotos, šviežių daržovių salotos, žolelių
užpilas, naminis pomidorų padažas,
naminis fetos padažas, garstyčios.

(1,3,7)

Keptas kamambero sūris, figų
džemas, fokačia duonelė,
žolelių aliejus, čiobrelis.

9,95€

(1,3,10)

Kiaušiniai su „Chorizo“ dešrele.
Kiaušiniai, skrudinta šoninė, kepta ,,Chorizo“ dešrelė, marinuoti
agurkėliai, keptas pomidoras, kepti
pievagrybiai, keptos pupelės su barbekiu padažu, mėlynasis svogūnas,
chalapos paprika, „Hash brown”
kepti bulvių trikampėliai, naminis
pomidorų padažas, garstyčios,
svogūnų laiškai.

Pasirinkite:
- kepti kiaušiniai
- plėšyta kiaušinienė.
8,65€
(1,3,7)

PAPILDOMAI
su keptais vištienos
sparneliais su barbekiu
padažu.

9,45€

Kiaušiniai su amerikietišku
blynu ir avokadu.
Kiaušiniai, avokadas, mėlynasis svogūnas, špinatai, žolelių
sviestas, žolelių užpilas,
amerikietiškas blynas,
svogūnų laiškai, vyšninių
pomidoriukų salotos.

,,Brioche’’ bandelė, naminis fetos
padažas, avokadas, pomidorai, be
lukšto virti kiaušiniai, čederio
sūrio padažas, svogūnų laiškai, vyšninių
pomidoriukų salotos.
Pasirinktite:

- Su „Pepperoni“ dešra.

8,75€

(1,3,7,11)

- Su vytintu kumpiu.

9,35€

(1,3,7,11)

- Su virtu kumpiu ir
9,75€
skrudinta šonine.
- Su falafeliais, ridikėliais 9,95€
ir agurkais.
- Su sūdyta lašiša.

(1,3,7,11)
(1,3,7,11)

10,45€ (1,3,7,11)

Pasirinkite mėgstamą garnyrą:
- skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,75€
- bulvytės skiltelėmis su naminiu fetos padažu - 1,75€
- natūralūs bulvių traškučiai su naminiu fetos padažu - 1,75€
- saldžios skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 2.35€
- garbanotos bulvytės su naminiu fetos padažu - 2,15€
- “Hash brown” kepti bulvių trikampėliai su naminiu fetos padažu - 1,75€
- ,,Coleslaw‘‘ salotos - 1,95€

Kiaušiniai, čederio sūris,
grietinėlė, naminis pomidorų padažas, vyšninių pomidoriukų salotos, svogūnų
laiškai.

(1,3,7)

MONIQUE
7.95€

(1,3,7)

Omletas su dešrele ir
marinuotais agurkais.

GISELE
(1,3,7)

7,95€

Omletas su špinatais.

MARCELLE
8,45€

(1,3,7)

Omletas su kumpiu ir
pievagrybiais.

AUGUSTIN
8,45€

(1,3,7)

Omletas su „Pepperoni“
dešra, pievagrybiais ir
mėlynuoju svogūnu.

JOSETTE
8,75€

(1,3,7)

Omletas su skrudinta
šonine, marinuotais agurkais ir špinatais.

Salotų lapai, špinatai,
rukola, kepti burokėliai,
apelsinas, moliūgų sėklos,
balzamiko užpilas, bandelė.

Salotos su saulėje džiovintais
pomidorais.

- Su ožkos sūriu.

8,95€

- Su burrata sūriu.

9,45€

Salotų lapai, špinatai, rukola,
fetos sūris, juodosios alyvuogės, moliūgų sėklos,
saulėje džiovinti pomidorai,
kietasis sūris, balzamiko užpilas, bandelė.

(1,3,7,11)

-Su vištiena
-Su burrata
-Su jautiena

8,95€
9.95€
10,45€

(1,3,7,11)

10.95€
Salotos su lašiša.
Salotų lapai, špinatai,
rukola, sūdyta lašiša,
vyšniniai pomidoriukai,
kietasis sūris, avokadas,
apelsinų – garstyčių
užpilas, bandelė.
(1,3,4,7,11)

8,65€
Salotos su falafeliais.
Salotų lapai, špinatų lapai,
rukola, šviežias agurkas,
vyšniniai pomidoriukai,
ridikėliai, karamelizuoti graikiniai riešutai, kepti falafeliai, naminis jogurto - mėtų
padažas, bandelė.
(1,3,7,8,11)

10,95€
Salotos su jautiena ir sūriu.
Salotų lapai, špinatų lapai,
rukola, avokadas, vyšniniai
pomidoriukai, mėlynasis
kopūstas, kepta jautiena,
svogūnų traškučiai, aviečių
padažas, bandelė.
Sūris pasirinktinai:
- su čederio sūriu;
- su pelėsiniu sūriu;
- su kietuoju sūriu.
(1,3,7,11)

10,65€
Salotos su tigrinėmis
krevetėmis ir avokadu.
Salotų lapai, špinatų
lapai, rukola, vyšniniai
pomidoriukai, sezamo
sėklos, keptos krevetės,
avokadas, kietasis sūris,
žalioji citrina, apelsinų
– garstyčių užpilas,
bandelė.
(1,3,7,11)

„Romaine“ salota, kiaušinis, vyšniniai
pomidoriukai, baltosios duonos krutonai, kietasis sūris, ančiuvių padažas.
- Salotos su vištiena ir skrudinta
šonine.

8,25€

(1,3,7,11)

8,95€

(1,3,7,11)

- Salotos su krevetėmis.

10.65€ (1,3,4,7,11)

- Salotos su vištiena, skrudinta šonine
ir krevetėmis.

10.95€ (1,3,4,7,11)

- Salotos su kepta lašiša.

11.95€ (1,3,4,7,11)

- Salotos su jautiena.

11.95€

(1,3,7,11)

Įvairios daržovės,
grybai, kokosų pienas, aitrioji paprika,
šviežia kalendra,
imbieras, grietinėlė,
česnakas, bandelė.
- Aitri kokosų pieno ir
5,75€
vištienos sriuba
- Aitri kokosų pieno ir
7,25€
krevečių sriuba.
- Aitri kokosų pieno,
vištienos ir krevečių 7,75€
sriuba.
(1,3,4,7,11)

6.55€

4,65€
Keptų daržovių sriuba
su burrata.
Paprika, cukinija, pomidorai, baklažanas,
mėlynasis svogūnas,
saliero stiebas, juodosios alyvuogės, burrata
sūris, rukola, bandelė.

Tigrinių krevečių sriuba.
Trigrinės krevetės, cukinija,
paprika, čili pipiras, imbieras, pankolis, mėlynasis
svogūnas, kaparėliai, saliero
šaknis, kajeno pipirai, pomidorai, česnakas, kalendra,
bandelė.

(1,3,7,9,11)

(1,3,7,9,11)

(1,3,7,11)
Pievagrybiai, bulvės, trumų pasta,
svogūnai, kietasis sūris, grietinėlė,
moliūgų sėklos, bandelė.

4,55€
4,95€

KIMBERLY

5,95€

Čili sriuba.
Smulkinta jautiena, svogūnai,
pupelės, pomidorai, kajeno
pipirai, česnakas, kuminas,
grietinė, kietasis sūris, čederio
sūris, svogūnų laiškai,
bandelė.
(1,2,3,4,7)

SLIDERS PARTY
Pasirinkite mėgstamą garnyrą:
- skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,75€
- bulvytės skiltelėmis su naminiu fetos padažu - 1,75€
- natūralūs bulvių traškučiai su naminiu fetos padažu - 1,75€
- “Hash brown” kepti bulvių trikampėliai su naminiu fetos
padažu - 1,75€
- saldžios skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 2.35€
- garbanotos bulvytės su naminiu fetos padažu - 2,15€
- “Coleslaw” salotos - 1,95€
- vyšninių pomidoriukų salotos - 2,15€

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

Ashton su jautiena

(1,3,7)

8,95€

,,Brioche‘‘ bandelė, jautiena, „Talutti“
padažas, majonezas, čederio sūris,
marinuoti agurkėliai, mėlynasis svogūnas.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Laila su kumpiu

8,95€

,,Brioche‘‘ bandelė, naminis fetos
padažas, agurkai, špinatai, kumpis,
skrudinta šoninė, čederio
sūrio padažas.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

(1,3,7,11)

Mila su vištiena
,,Brioche‘‘ bandelė,
barbekiu padažas,
vištiena, fermentinis
sūris, chalapos paprika,
pomidorai, marinuoti
agurkėliai, ,,Pepperoni‘‘
dešra.

8.95€
(1,3,7,10,11)

- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Alexis su falafeliais
(1,3,7,11)

8.95€

,,Brioche‘‘ bandelė, majonezas, čederio
sūrio padažas, mėlynasis kopūstas, marinuoti
agurkėliai, mėlynasis
svogūnas, falafeliai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

PASIRINKTINAI
vietoj įprasto
burgerio
Augalinės kilmės
jautienos
paplotėlis

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

8,75€

(1,6)
Pasirinkite mėgstamą garnyrą:
- skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 1,75€
- bulvytės skiltelėmis su naminiu fetos padažu - 1,75€
- natūralūs bulvių traškučiai su naminiu fetos padažu - 1,75€
- “Hash brown” kepti bulvių trikampėliai su naminiu fetos padažu - 1,75€
- saldžios skrudintos bulvytės su naminiu fetos padažu - 2.35€
- garbanotos bulvytės su naminiu fetos padažu - 2,15€
- “Coleslaw” salotos - 1,95€
- vyšninių pomidoriukų salotos - 2,15€

(1,3,7)

Mėsainis su jautiena ir
pelėsiniu sūriu.
„Brioche“ bandelė, „Talutti“
padažas, pomidorai, karamelizuoti svogūnai, jautiena,
pelėsinis sūris, kepinti pievagrybiai su svogūnais, salotų
lapai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

9,25€

8,75€
Mėsainis su jautiena,
skrudinta šonine ir ridikėliais.
„Brioche“ bandelė,
garstyčių padažas, jautiena, fermentinis sūris,
pomidoras, marinuoti
agurkėliai, skrudinta šoninė, ridikėliai, mėlynasis
svogūnas, salotų lapai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

Mėsainis su jautiena,
„Pepperoni“ dešra.
„Brioche“ bandelė, ,,Chipotle’’ majonezas, jautiena,
čederio sūris, ,,Pepperoni‘‘
dešra, pomidoras, mėlynasis svogūnas, chalapos
paprika, peperoni pipirai,
salotų lapai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

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

8,75€
Mėsainis su vištiena ir
naminiu čederio sūrio
padažu.

JOHNNY

8.95€

Mėsainis su jautiena ir
riešutų sviestu.

„Brioche“ bandelė, „Talutti“
„Brioche“ bandelė,
padažas, jautiena, fer„Chipotle“ majonezas, višmentinis sūris, marinuoti
tiena, pomidoras, mėlyagurkėliai, skrudinta
nasis svogūnas, chalapos
šoninė, riešutų sviestas.
paprika, skrudinta šoninė,
- Pasirinkite mėgstamą
čederio sūrio padažas,
garnyrą.
svogūnų traškučiai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

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

8,75€
Mėsainis su vištiena,
rūkytu sūriu ir barbekiu
padažu.
„Brioche“ bandelė, barbekiu padažas, vištiena,
rūkytas sūris, pomidorai, marinuoti agurkėliai,
mėlynasis kopūstas,
salotų lapai, keptas
vištienos sparnelis.
- Pasirinkite mėgstamą
garnyrą.

(1,3,6,7,8,10,11)

RICARDO

8,75€

Mėsainis su jautiena ir
“Mac and Cheese”.
,,Brioche‘‘ bandelė,
naminis fetos padažas,
jautiena, marinuoti
agurkėliai, chalapos paprika, mėlynasis svogūnas,
“Mac and Cheese”,
skrudinta šoninė, čederio
sūrio padažas, skrudinti
svogūnai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

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

8,75€
Mėsainis su falafeliais ir
čederio padažu.
„Brioche“ bandelė, falafeliai,
pomidoras, agurkas, ridikėliai,
čederio sūrio padažas, jogurto - mėtų padažas, salotų
lapai.

DAKOTA

9,25€

Mėsainis su jautiena ir
užkepta ,,Pepperoni‘‘
dešra.

„Brioche“ bandelė, „Talutti“ padažas, jautiena,
fermentinis sūris, čederio
sūris, ,,Pepperoni‘‘ dešra,
skrudintos bulvytės,
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.
marinuoti agurkėliai,
skrudinta šoninė.
(1,3,7,11)

- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

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

12,45€
Mėsainis su jautiena, skrudinta
šonine ir ridikėliais.
„Brioche“ bandelė, garstyčių
padažas, jautiena, fermentinis sūris,
pomidoras, marinuoti agurkėliai,
skrudinta šoninė, ridikėliai, mėlynasis svogūnas, salotų lapai.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

MONSTER TRUCK 30000CC
,,Brioche‘‘ bandelė, jautiena, salotų lapai,
pomidoras, chalapos paprika, mėlynasis
svogūnas, čederio sūris, „Talutti“ padažas,
majonezas.
- Pasirinkite mėgstamą garnyrą.

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

(1,3,6,7,10,11)
PASIRINKITE DYDĮ:

Pagardinkite:
- skrudinta šonine
- marinuotais agurkėliais
+1,75€

360 g, jautienos

12,75€

720 g, jautienos

18,95€

1080 g, jautienos

26,75€

8,95€
Pica su ,,Pepperoni‘‘
dešra.

Gaminame penktadieniais, savaitgaliais
ir šventinėmis dienomis.

(1,3,7)

Naminis pomidorų
padažas, mocarelos
sūris, ,,Pepperoni‘‘
dešra, marinuoti
agurkėliai.

9,95€
(1,3,7)

Pica su „Pepperoni“ ir „Chorizo“ dešra.
Naminis pomidorų padažas, mocarelos sūris,
čederio sūris, kepti pievagrybiai su svogūnais,
marinuoti svogūnėliai, mėlynasis svogūnas,
,,Pepperoni‘‘ dešra, „Chorizo“ dešra, chalapos
paprika.

9.75€

9,95€
(1,3,7)

Pica su kepintais pievagrybiais.
Naminis pomidorų padažas, mocarelos sūris,
čederio sūris, mėlynasis svogūnas, marinuoti
agurkėliai, paprika, kepinti pievagrybiai su
svogūnais, juodosios alyvuogės.

(1,3,7)

Pica su barbekiu vištiena.
Alfredo padažas, mocarelos sūris, čederio
sūris, barbekiu padažas, kepta vištiena, mėlynasis svogūnas, marinuoti agurkėliai, skrudinta šoninė.

10,25€ (1,3,7)
Pica su kumpiu, saliami ir smulkinta jautiena.
Naminis pomidorų padažas, mocarelos sūris,
čederio sūris, saliami, kumpis, smulkinta
jautiena, mėlynasis svogūnas, kepinti pievagrybiai su svogūnais, paprika, kaparėliai, svogūnų
laiškai.
(1,3,7)

ROSS

10,25€

Pica su “Mac and Cheese” ir skrudinta šonine.
Naminis pomidorų padažas, mocarelos sūris,
čederio sūris, marinuoti svogūnėliai, “Mac and
Cheese” , skrudinta šoninė, svogūnų traškučiai,
svogūnų laiškai.

(1,3,7,11)

7.95€

9,45€

8,45€

10,75€

Pica su sūriu.

Pica su „Pepperoni“.

Pica su sūriu, sezamo sėklomis, naminiu pomidorų
padažu ir žolelių aliejumi.

Pica su sūriu, ,,Pepperoni‘‘
dešra, sezamo sėklomis ,
naminiu pomidorų padažu ir
žolelių aliejumi.

10,95€

Naminis pomidorų padažas,
sezamo sėklos, sūris,
vyšniniai pomidoriukai,
šviežias bazilikas, žolelių
aliejus.

(1,3,7,11)

(1,3,7,11)

8,95€

Pica su kumpiu, kepintais
pievagrybiais ir svogūnais.
Sūris, naminis pomidorų
padažas, kepinti pievagrybiai su svogūnais, kumpis, mėlynasis svogūnas,
marinuoti svogūnėliai,
juodosios alyvuogės,
marinuoti agurkėliai, sezamo sėklos, žolelių aliejus.

Pica su burrata sūriu.
Pica su vytintu kumpiu ir
burrata sūriu.

9,45€

11,45€

9,95€
11,55€
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KAILANI

(1,3,7,11)

(1,3,7,11)

8,65€

(1,3,7,11)

10,75€

Pica su skrudinta šonine ir
vištiena.

Pica su kumpiu ir
ananasais.

Sūris, alfredo padažas,
vištiena, skrudinta šoninė, mėlynasis svogūnas,
marinuoti agurkėliai, sezamo sėklos, žolelių aliejus.

Sūris, naminis pomidorų
padažas, kumpis, ananasai, svogūnų laiškai, sezamo sėklos, žolelių aliejus.

(1,3,7,11)

9,95€

Pica su vytintu kumpiu ir vištiena.

Pasigardinkite picą naminiu fetos
padažu arba mūsų pagamintu
pomidorų padažu.

Alfredo padažas, pomidorai, vytintas kumpis,
kepinti pievagrybiai su svogūnais, kepta vištiena,
mocarelos sūris , sezamo sėklos, kietasis sūris,
šviežias bazilikas, žolelių aliejus.

Sūris, alfredo padažas,
kepinti pievagrybiai su
svogūnais, mėlynasis
svogūnas, pelėsinis sūris,
(1,3,7,11)
paprika, svogūnų traškučiai, svogūnų laiškai, sezamo
sėklos, žolelių aliejus, ,,Chipotle’’ padažas.
Pica su pelėsiniu sūriu.

8,95€

11,55€

Pica su jautiena ir pelėsiniu
sūriu.

10,45€

12,75€

(1,3,7,11)

9,45€

11,95€

8,95€

11,55€

Pica su kumpiu ir
marinuotais agurkėliais.
Sūris, naminis pomidorų
padažas, kumpis, vyšniniai
pomidoriukai, pomidorai,
mėlynasis svogūnas, kepinti
pievagrybiai su svogūnais,
marinuoti agurkėliai, sezamo
sėklos, rukola, žolelių aliejus.

11,55€

Pica su barbekiu vištiena.
Sūris, alfredo padažas,
kepta vištiena, barbekiu
padažas, juodosios
alyvuogės, vyšniniai
pomidoriukai, mėlynasis
svogūnas, sezamo sėklos,
špinatai, žolelių aliejus.
(1,3,4,7,11)

9,75€

11,95€

Pica su cezario salotomis, vištiena ir skrudinta
šonine.
Sūris, naminis pomidorų
padažas, vyšniniai pomidoriukai, kietasis sūris, sezamo sėklos, ,,Romaine‘‘
salota, ančiuvių padažas,
žolelių aliejus.
(1,3,4,7,11)

8,75€

10,95€

Pica su cezario salotomis.
(1,3,7,11)

10,95€

13,55€

Pica su cezario salotomis
ir krevetėmis.
(1,3,4,7,11)

9,95€

11,95€

(1,3,7,11)

Pica su smulkinta jautiena ir
,,Chorizo’’ dešra.
Sūris, naminis pomidorų
padažas, saliami,
smulkinta jautiena, „Chorizo“
dešra, kepinti pievagrybiai
su svogūnais, mėlynasis svogūnas, marinuoti
agurkėliai, peperoni pipirai,
piri-piri pipirai, sezamo sėklos, žolelių aliejus.

(1,3,7,11)

9,45€

10,95€

„Calzone“ su barbekiu vištiena ir sūriu.

(1,3,7,11)

8,95€

11,55€

Pica su vištiena ir avokadu.

Sūris, barbekiu padažas, kepta vištiena, skrudin- Alfredo padažas, sūris, kepta vištiena, mėlynata šoninė, mėlynasis svogūnas, sezamo sėklos,
sis svogūnas, vyšniniai pomidoriukai, avokarukola, žolelių aliejus.
das, kalendra, citrinos sultys, kajeno pipirai,
sezamo sėklos, žolelių aliejus.

MEGA SLICE

LABAI DIDELI
PICOS
GABALĖLIAI

DOMITELLA

(1,3,7,11)

(1,3,7,11)

LIBORIA

Picos trikampėlis su saliami.

Picos trikampėlis su kumpiu.

Naminis pomidorų padažas, sūris, sezamo sėklos, saliami, pomidorai, „Chorizo“
dešra, piri-piri pipirai, chalapos paprikos,
žolelių aliejus.

Naminis pomidorų padažas, sūris, sezamo sėklos, kumpis, mėlynieji svogūnai, kepti pievagrybiai su svogūnais,
marinuoti agurkėliai, žolelių aliejus.

10,75€

10,75€

NAZARIO

(1,3,7,11)

Picos trikampėlis su
„Pepperoni“ dešra.
Naminis pomidorų padažas,
sūris, sezamo sėklos, „Pepperoni“ dešra, žolelių aliejus.

10,75€

AMIRA

15,45€

Paprika, mėlynasis svogūnas, saliero stiebas, aštuonkojai, krevetės, saldžiarūgštis padažas, česnakas, „Chorizo“
dešrelė, žalioji citrina, saldžios bulvytės, petražolės.
Su krevetėmis
ir aštuonkojais.

13,55€

Su lašiša, krevetėmis
ir aštuonkojais.

16,95€

(1,4,9)

Lašiša su ankštiniais žirniais ir be lukšto virtu
kiaušiniu.
Lašiša, ryžiai, ankštiniai žirniai, špinatai, vyšniniai
pomidoriukai, be lukšto virtas kiaušinis, žalioji
citrina, petražolės.
(1,3,4,8)

(1,3,10)

SANTIAGO

14,75€

Šonkauliukai su kepta ,,Chorizo‘‘ dešrele.
Kiaulienos šonkauliukai, kukurūzų burbuolė, ,,Chorizo‘‘ dešrelė, salotų lapai, vyšniniai pomidoriukai,
žolelių užpilas, keptos pupelės su barbekiu padažu,
marinuoti agurkėliai, chalapos paprika, svogūnai,
svogūnų traškučiai, ridikėliai, svogūnų laiškai, skrudintos bulvytės, naturalūs bulvių traškučiai, naminis fetos
padažas.
Šonkauliukų glazūra pasirinktinai:
- Garstyčių - ,,Chipotle‘‘ padažas.
- ,,Chipotle‘‘ ir burbono padažas.
- Barbekiu padažas su kriaušėmis ir juodaisiais serbentais.

9,95€

16,75€
Jautienos steikas su keptomis
daržovėmis.
Jautienos išpjova, paprika, mėlynasis
svogūnas, kukurūzų burbuolė, saliero
stiebas, bulvytės skiltelėmis, ,,Chipotle‘‘ padažas, pievagrybiai, žolelių
sviestas.
(1,7,9)

Keptos daržovės su falafeliais.
Morka, raudonasis svogūnas, ankštiniai žirniai,
kukurūzų burbuolė, saliero stiebas, bulvytės
skiltelėmis, vyšniniai pomidoriukai, paprika,
falafeliai, petražolė, „Teriyaki“ padažas.

(1,3,9)

12,45€

(1,3,7,10)

Šonkauliukai su svogūnų žiedais.
Kiaulienos šonkauliukai, skrudinti svogūnų
žiedai, svogūnų laiškai.
Šonkauliukų glazūra
pasirinktinai:
- Garstyčių - ,,Chipotle‘‘ padažas.
- ,,Chipotle‘‘ ir burbono padažas.
- Barbekiu padažas su kriaušėmis ir juodaisiais serbentais.
Garnyras pasirinktinai:
skrudintos bulvytės / skrudintos saldžios
bulvytės / skrudintos bulvytės skiltelėmis
natūralūs bulvių traškučiai / garbanotos
bulvytės / ,,Coleslaw‘‘ salotos / vyšninių
pomidoriukų salotos.
(1,3,7)

9,45€

(1,3,6)

Vištiena su čederio sūrio padažu.
Vištiena, čederio sūrio padažas, salotų lapai, ridikėliai, vyšniniai pomidoriukai, mėlynasis svogūnas, žolelių užpilas, svogūnų
laiškai.
Garnyras pasirinktinai:
“Mac and Cheese” / Bulvių piurė / Ryžiai / Skrudintos bulvytės.

(1,3,7)
Bulvės, svogūnas, burokėliai, grūdėta varškė,
kiaušiniai, šviežias bazilikas, džiovintos žolelės,
grietinė.

9,75€

Burokėlių blynai.

7.95€

Burokėlių blynai su
skrudinta šonine.

8,45€

Burokėlių blynai su sūdyta lašiša.

9,95€

(1,3,7)

Vištiena su tigrinėmis krevetėmis.
Vištiena, tigrinės krevetės, čederio sūrio padažas,
salotų lapai, ridikėliai, vyšniniai pomidorai, mėlynasis
svogūnas, žolelių užpilas, svogūnų laiškai.
Garnyras pasirinktinai:
“Mac and Cheese” / Bulvių piurė / Ryžiai /
Skrudintos bulvytės.

MARKUS

17,75€

Jautienos steikas su
kiaušiniu ir
,,Coleslaw‘‘ salotomis.
Jautienos išpjova,
,,Coleslaw‘‘ salotos, kiaušiniai,
,,Hash brown‘‘ kepti bulvių
trikampėliai, skrudinta šoninė,
svogūnų žiedai, špinatai,
žolelių užpilas, bandelė,
žolelių sviestas, svogūnų
laiškai.
(1,3,9)

STEVE

7,95€

(1,3,7)

“Mac and Cheese”.
“Mac and Cheese”, svogūnų traškučiai,
čederio sūris, svogūnų laiškai.

(1,3,7)

MONTANA

11,55€

Makaronai su krevetėmis ir
aštuonkojais.
“Mac and Cheese”, aštuonkojai,
krevetės, kaparėliai, vyšniniai pomidoriukai, svogūnų
traškučai, svogūnų laiškai.

BENSON

10,55€

Makaronai su smulkinta
jautiena.
“Mac and Cheese”, jautiena,
marinuoti agurkai, skrudinta
šoninė, mėlynasis svogūnas,
paprika, svogūnų traškučiai,
svogūnų laiškai.

“Mac and Cheese” su cezario
salotomis.
“Mac and Cheese”, „Romaine“
salotos, vyšniniai pomidoriukai, ančiuvių padažas, kietasis
sūris, kiaušinis.
- Vištiena su skrudinta šonine.

9,45€

- Jautiena su skrudinta šonine.

10.95€ (1,3,7)

- Krevetės su skrudinta šonine.

10.95€ (1,3,7)

- Vištiena su skrudinta šonine ir
krevetėmis.

11,55€ (1,3,4,7)

(1,3,7)

(1,3,7)

8,95€ (1,3,7,10)

11,95€
Amerikietiški blynai su jautiena ir čederio sūriu.
,,Chipotle‘‘ ir burbono padažas, pomidorai, mėlynasis svogūnas, marinuoti agurkėliai, chalapos
paprika, salotų lapai, naminis fetos padažas.
(1,3,7)

8,55€

(1,3,7)

Amerikietiškas blynas su falafeliais.
Naminis jogurto - mėtų padažas, ridikėliai, agurkas,
vyšniniai pomidoriukai, špinatai.

Amerikietiški blynai su kiaušiniene ir skrudinta
šonine.
Naminis fetos padažas, mėlynasis svogūnas,
marinuoti agurkėliai, pomidorai, čederio sūris,
svogūnų laiškai.
Patiekiama su garstyčiomis ir fetos padažu.

(1,3,7,8)

(1 vnt.)

7,75€

(2 vnt.)

9,55€

Šokoladiniai blynai su balto sūrio pyragu ir
,,Snickers‘‘ šokoladu, štrudelio padažu ir natūralaus pieno ledais.

(1 vnt.)
(2 vnt.)

7,75€
9,55€

Cinamoniniai amerikietiški blynai su ,,M&M‘S“
saldainiais ir šokoladiniu sūrio pyragu, štrudelio
padažu ir natūralaus pieno ledais.
(1 vnt.)
(2 vnt.)

7,75€

(1,3,7,8)

9,55€

Cinamoniniai amerikietiški blynai su karamelizuotais obuoliais, štrudelio padažu ir
natūralaus pieno ledais.
(1,3,7)

(1 vnt.)
(2 vnt.)

7,75€

(2 vnt.)
(4 vnt.)

9,55€

Cinamoniniai amerikietiški blynai su „Oreo“
sausainiais, riešutų sviestu, štrudelio padažu
ir natūralaus pieno ledais.

7,75€
9,55€

Amerikietiški blynai su vaisiais, karamelizuotomis kriaušėmis, bananais, gervuogėmis, plakta
grietinėle ir braškių užpilu.

(1,3,7,8) (1,3,7)

8,65€

8,65€

Amerikietiški šokoladiniai
Amerikietiški blynai su bablynai su bananais, natūralaus nanais, mėlynėmis, natūralaus
pieno ledais ir braškių užpilu.
pieno ledais ir braškių užpilu.

(1,3,7)

(1,3,7)

16,95€
(8 vnt.)

(1,3,7)

Amerikietiški blynai, šokoladiniai blynai, karamelizuotos
kriaušės, bananai, gervuogės
plakta grietinėlė, braškių
užpilas.

4,95€
(1,3,7)

4,95€
(1,3,7)

5,95€
(1,3,7)

(1,3,7)

5 vnt.

8 vnt.

Su cukrumi ir cinamonu.

Su cukrumi ir cinamonu.

Padažas: šokoladinis
užpilas arba braškių
užpilas.

Padažas: šokoladinis
užpilas ir braškių
užpilas.

5,75€

8,35€

Pasirinktinai: su ledais +0.50€

4,95€
(1,3,7)

6,95€
(1,3,7)

Natūralaus pieno ledai
su obuolių pyragu, plakta
grietinėle, karamelės užpilu
ir cinamono lazdele.

6,95€
(1,3,7)

6,95€

6,95€

6,95€

(1,3,7,8)

(1,3,7,8)

(3,7)

4,75/
5,95€

Šokoladinis tirštas
natūralaus pieno ledų
kokteilis su plakta
grietinėle.

5,95€

(11)

4,75/
5,95€

5,55€

(3,7)

(3,7,8)

4,75/
5,95€

Braškinis tirštas
natūralaus pieno
ledų kokteilis su
plakta grietinėle.

(1,3,7)

(3,7)

4,75/
5,95€

4,75/
5,95€

(3,5,7)

(3,7)

4,75/
5,95€

(3,7)

5,95€

4,75/
5,95€

(1,3,7,8)

(3,7,8)

Natūralaus pieno ledų
kokteilis su „Haribo‘‘
guminukais ir plakta
4,75/
5,95€
grietinėle.

4,75/
5,95€

4,75/
5,95€

Natūralaus pieno ledų kokteilis su „Raffaello“ saldainiais, kokosų pienu, šokola- 7,35€
do kremu „Nutella“, grietinėle ir šokolado užpilu.
(1,3,7,8)

Natūralaus pieno ledų kokteilis su karameliniu tinginio
pyragu, šakočiu, šokolado
kremu „Nutella“, grietinėle,
karamelės ir šokolado
užpilais.

7,75€

Natūralaus pieno ledai, spalvoti pabarstukai, šokoladinis
keksiukas, karamelizuoti žemės
riešutai, plakta grietinėlė,
amerikietiškas blynas, braškinis 7,95€
užpilas, ,,Snickers‘‘ šokoladas,
šokolado kremas ,,Nutella‘‘,
pabarstukai.

(1,3,7,8) (1,3,7,8)

7,35€

(1,3,7)

BLACK ANGEL
Natūralaus pieno ledai,
naminis amerikietiškas
7,35€
šokoladinis sūrio pyragas,
džemas, grietinėlė, braškių
ir šokolado užpilai.
(1,3,7)

7,55€

7,35€

(1,3,7,8)

(1,3,7,8)

Su belgiškame šokolade
mirkytu vafliu, pienu, karameliniais spragėsiais, plakta
grietinėle, karamelės užpilu ir
pabarstukais.

Su prancūziškais skanėstais
„Macaroons“, plakta grietinėle,
zefyriukais, amareto skonio
sirupu, pienu, šokolado užpilu
ir pabarstukais.

Su karameliniu vafliu, plakta
grietinėle, pienu, karame5,25€ lizuotais riešutais, kepintų 5,25€
riešutų sirupu, karamelės
užpilu ir pabarstukais.

5,75€

Su „Oreo“ sausainiais,
plakta grietinėle, pienu,
šokolado užpilu ir
pabarstukais.

5,25€

ALERGENAI:
1. Glitimo turintys javai (t. y. kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta, kamutas arba jų sukryžmintos
atmainos)
ir jų produktai, išskyrus:
a) kviečių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus, turinčius dekstrozės ( 1 );
b) kviečių pagrindu pagamintus maltodekstrinus ( 1 );
c) miežių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus;
d) javus, naudojamus alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai;
2. Vėžiagyviai ir jų produktai;
3. Kiaušiniai ir jų produktai;
4. Žuvys ir jų produktai, išskyrus:
a) žuvies želatiną, naudojamą kaip vitaminų ar karotinoidų pagalbinę medžiagą;
b) žuvies želatiną ar žuvų klijus, naudojamus alaus ir vyno skaidrinimui;
5. Žemės riešutai ir jų produktai;
6. Sojų pupelės ir jų produktai, išskyrus:
a) rafinuotą sojų pupelių aliejų ir riebalus ( 1 );
b) natūralių tokoferolių mišinius (E306), natūralų d-alfa tokoferolį, natūralų d-alfa tokoferolacetatą,
natūralų sojų pupelių d-alfa tokoferolio sukcinatą;
c) iš sojų pupelių aliejaus gautus fitosterolius ir fitosterolio esterius;
d) augalinių stanolių esterius, pagamintus iš sojų pupelių aliejaus sterolių;
7. Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę), išskyrus:
a) išrūgas, naudojamas alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai;
b) laktitolį;
8. Riešutai, t. y. migdolai (Amygdalus communis L.), lazdyno riešutai (Corylus avellana), graikiniai
riešutai
(Juglans regia), anakardžiai (Anakardium occidentale), pekaninės karijos (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch),
brazilinės bertoletijos (Bertholletia excelsa), pistacijos (Pistacia vera), makadamijos ar Kvinslendo
riešutai
(Macadamia ternifolia) bei jų produktai, išskyrus riešutus, naudojamus alkoholio distiliatų, įskaitant
žemės
ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai;
9. Salierai ir jų produktai;
10. Garstyčios ir jų produktai;
11. Sezamo sėklos ir jų produktai;
12. Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, visame SO
2 skaičiuojami
paruoštiems vartoti produktams arba produktams, atgamintiems pagal gamintojų nurodymus;
13. Lubinai ir jų produktai;
14. Moliuskai ir jų produktai. LT 2011 11 22 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 304/43

Namų vynas

(KLAUSTI PADAVĖJO)
150 ml - 3.95 €
500 ml - 11.95 €
1000 ml - 21.95 €

150 ml - 4.65 €
750 ml - 20.95 €

Moselland Riesling Kabinett
Baltas pusiau saldus vynas

150 ml - 5.95 €
750 ml - 26,95 €

750 ml - 20,95 €

Poesie Delle Venezie Pinot Grigio
Baltas sausas vynas

Vynuogė - Pinot Gris
Regionas - Italija
Dera su vištienos, žuvies patiekalais
bei salotomis.

150 ml - 4,65 €
750 ml - 20,95 €

150 ml - 5.65 €
750 ml - 26.55 €

750ml - 22,95 €

Namų vynas

(KLAUSTI PADAVĖJO)
150 ml - 3.95 €
500 ml - 11.95 €
1000 ml - 21.95 €
750 ml - 20,95 €

Primitivo del Salento IGP 2015
Raudonas sausas vynas

Vynuogė - Primitivo
Regionas - Puglia, Italija
Dera prie kiaulienos ir jautienos
patiekalų.

100 ml - 4.65 €
750 ml - 26.95 €

750 ml - 22,45 €

150 ml - 4.75 €
750 ml - 21.95 €

750 ml - 33,95 €

750 ml - 72,95 €

PROSECCO LE CONTESSE BRUT

FREIXENET CORDON ROSADO
Rožinis sausas putojantis vynas

100 ml - 3,95 €
750 ml - 25,65 €

FREIXENET CARTA NEVADA

Vynuogė - Trepat, Garnacha.
Regionas - Ispanija.
Dera prie salotų, desertų, užkandžių.

But. 200 ml - 8,15 €

FREIXENET 0,0% (nealkoholinis)

Pusiau sausas putojantis vynas

Pusiau sausas putojantis vynas

Vynuogė - Parellada, Macabeo, Xarello.
Regionas - Ispanija
Dera prie vaisių, sūrių, jūros gėrybių.

Vynuogė - Muscat.
Regionas - Ispanija
Puikiai dera prie užkandžių, jūros gėrybių, desertų.

But. 200 ml - 8,15 €

40 ml - 4,25 €
700 ml - 67,45 €
40 ml - 4,25 €
700 ml - 67,45 €

40 ml - 5,15 €
700 ml - 84.65 €

But. 200 ml - 8,15 €

40 ml - 4,25 €
700 ml - 67,45 €

40 ml - 4.85 €
700 ml - 78.95 €

40 ml - 4,25 €
700 ml - 67.45 €

Ararat Akhtamar
10 YO
40 ml - 3.75 €
500 ml - 42.95 €

Casa Carrisso

40 ml - 4.25 €
500 ml - 49.95 €

40 ml - 5.65 €
700 ml - 91.95 €

40 ml - 4,25 €
700 ml - 67.45 €

40 ml - 4,25 €
700 ml - 67.45 €

40 ml - 4.25 €
500 ml - 64.95 €

40 ml - 4,35 €
700 ml - 66.95 €

40 ml - 4.45 €
700 ml - 71.95 €

7.95 €

7,95 €

7.95 €

7,45 €

8.25 €

40 ml - 4.45 €
700 ml - 71.95 €

9.95 €

8,35 €

BRAŠKINIS MOJITO
8,55 €

8,55 €

8,55 €

JAGERMEISTER BOMB
7,45 €

(„Jagermeister“, Red bull)

CHUCK NORRIS
7,95 €

(„Jagermeister“, „Olmeca“ tekila, Red bull)

8,55 €

APEROL SPRITZ

MIMOSA

200 ml - 7,75 € / 500 ml - 10,95€

200 ml - 7,75 € / 500 ml - 10,95€

(putojantis vynas „Prosecco”, „Aperol” likeris,
apelsinas)

(putojantis vynas „Prosecco” su šviežiai
spaustomis apelsinų sultimis)

830 ml - 10,95 €

830 ml - 10,95 €
500 ml - 8,95 €

1500 ml - 22,95 €
1500 ml - 22,95 €
1500 ml - 22,95 €

500 ml - 8,95 €

margcaiari i!tu
aso

*
500 ml - 8,95 €

Desperaditos Margaritos pasirinkimas:
su DESPERADOS arba CORONA alumi.

1500 ml - 22,95 €

500 ml - 8,95 €
1500 ml - 22,95 €
500 ml - 8,95 €
1500 ml - 22,95 €

margcaiari i!tu
aso

500 ml - 7,75 €
1500 ml - 19,95 €

400ml - 3,95€

400 ml - 3,95€

400 ml - 3,95€

400 ml - 4.05€

Sherwood (kriaušių)

568 ml - 3,95€

400 ml - 3,85€
Klasikinis sidras, gaminamas pagal senasias
angliško skonio tradicijas.

CORONA EXTRA
355 ml - 4.05€

Lengvo skonio, švelnaus apynių aromato Lager
stiliaus alus. Tradiciškai gardinamas žaliosios
citrinos griežinėliu.

330 ml - 3,95€

DESPERADOS

330 ml - 4.05€

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

Volfas Engelman nealkoholinis
(Šviesus, Blanche, Kriek)
568 ml - 3,05€

WARSTEINER 0,00%

400 ml- 2.75€

330 ml - 3.65€
Nealkoholinis

Alma Luxury
2.95 €
ENGLISH BREAKFAST FBOP - juodoji arbata.
EARL GREY BLUE FLOWER - juodoji arbata su bergamote.
CHUN MEE - žalioji arbata.
GINGER MINT - žolelių arbata.
CEYLON MANGO - vaisinė, juodoji arbata.
FRUTAS del BOSQUE - vaisinė arbata (miško uogų).
HIBISCUS - vaisinė arbata (kinrožių žiedlapių).

Imbierinė / šaltalankių/ aviečių arbata
3,25 €
Juoda kava / Americano
2.45 €

150 ml - 4,65 €

Espresso / Dvigubas espresso
2.45 € / 3,05 €
2.95 €

*

150 ml - 4,65 €

*

3,25 €

*

3,25 € / 3.55 €

3,25 € / 3.55 €

*

3,25 € / 3.55 €

*

(patiekiama su grietinėle)

Apelsinų, ananasų, multivitaminų, raudonųjų
vynuogių, persikų, spanguolių, Raudonųjų
Floridos greipfrutų nektaras, obuolių, šviežių
pomidorų.

*

5,45 €
3,25 €

200 ml - 2.55€

*

su pienu / sojų pienu
*pasirinktinai:
*su alkoholiniu gėrimu

250 ml - 2.55€

200 ml - 3.75€
250 ml - 3.95 €

Vanduo su citrusiniais vaisiais ir uogomis

Negazuotas/gazuotas
mineralinis vanduo
300 ml / 750 ml
2.45 € / 4.55 €

500ml /1000 ml
2.35 € / 3,75 €

500 ml - 3.35€

