SRIUBA

Lt/EUR

Kreminė pomidorų sriuba.................................................................8,00/2,32

SALOTOS
„Cezario“ salotos klasikinės/su vištiena/krevetėmis/lašiša.............19,00/5,50
Kepta vištienos filė/virtos krevetės/kepta lašiša, šoninė, aisbergo salotos,
vyšniniai pomidorai, kietasis sūris, baltos duonos skrebučiai, majonezo ančiuvių padažas

Kalakutienos ir braškių salotos su aguonų padažu.........................18,00/5,21
Kepta kalakutienos krūtinėlė, avokadas, braškės, mėlynasis svogūnas, salotų lapai,
grietinėlės-medaus-majonezo padažas su aguonomis

Graikiškos salotos.............................................................................15,00/4,34
Pomidorai, paprika,mėlynieji svogūnai, feta sūris, salotų lapai, pesto padažas

Mango ir prosciutto kumpio salotos……………...............................15,00/4,34
Mango, prosciutto kumpis, ridikėliai, špinatai, alyvuogių-aitriosios paprikos padažas

Vištienos ir tigrinių krevečių vėrinukai su mango salsa…….....…..15,00/4,34
Kepta vištienos filė, tigrinių krevečių uodegėlės, mango, agurkai, pomidorai,
mėlynieji svogūnai, riešutai, alyvuogių aliejaus-paprikos padažas

MAKARONAI TAGLIATELLE
Su jūros gėrybėmis…….....................................................................23,00/6,66
Kalmarų filė, aštuonkojai, tigrinės krevetės, lašišos filė, vyšniniai pomidorai,
vyno-grietinėlės padažas, kietasis sūris

Su pievagrybiais ir šonine.................................................................16,00/4,63
Pievagrybiai,šoninė, kietais sūris, grietinėlės-kiaušinio trynio padažas

Su bolonijos padažu..........................................................................18,00/5,21
Jautienos ragu, kietasis sūris

Su vištiena ir feta sūriu.....................................................................17,00/4,92
Vištienos filė, cukinija, saulėje džiovinti pomidorai,vyšniniai pomidorai,
vyno-grietinėlės padažas

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Vištienos krūtinėlė įdaryta pistacijos riešutais.................................28,00/8,11
Patiekiama su maskarpone-salierų musu ir svogūnų-apelsinų džemu

Jautienos filė...................................................................................45,00/13,03
Patiekiama su vaivorykštiniais lęšiais, keptais baklažanais, paprika, kedro riešutais,
balzamiko padažu

Sterko kepsnys.................................................................................. 28,00/8,11
Patiekiamas su šparagų ūgliais, virtomis-apkeptomis bulvėmis,olandišku padažu ir
„Kruvinosios merės“ drebučiais

Kiaulienos filė...................................................................................28,00/8,11
Patiekiama su krienų padažu, bulvių koše, pagardinta kietojo sūrio drožlėmis ir
šviežių daržovių rizoto

DESERTAI
Maskarpone sūrio kremas su trintomis braškėmis..........................10,00/2,90
Fondant pyragėlis.............................................................................10,00/2,90
Dienos pyragas....................................................................................9,00/2,61

UŽKANDŽIAI

LT/EUR

Ožkos sūrio trio.................................................................................13,00/3,77
Fetos sūrio rutuliukai su aguonomis,migdolų drožlėmis, razinomis, patiekiama su
pomidorų džemu ir kroketais

Brusketa su rūkyta lašiša ir mango vaisiumi (3vnt.) ......................16,00/4,63
Skrudinti čiabatos duonos griežinėliai,šalto rūkymo lašiša, mango, pesto padažas

Brusketa su pomidorais ir mocarela (3vnt.).....................................13,00/3,77
Skrudinti čiabatos duonos griežinėliai, pomidoras, vytintas pomidoras, mocarelos sūris,
balzamiko padažas

Ant grotelių keptos tigrinių krevečių uodegėlės..............................25,00/7,24
Tigrinių krevečių uodegėlės, salotų lapai, citrinos griežinėlis

Midijų geldelės užkeptos kietojo sūrio drožlėmis (5vnt.)……..........15,00/4,34
Žalių midijų geldelės,kietasis sūris, krapai, petražolės

Sūrio spurgos įdarytos alyvuoge (5vnt.)...........................................10,00/2,90
Fermentinis sūris, alyvuogės, majonezo- grietinėlės česnakinis padažas

Keptos duonos rinkinys.....................................................................18,00/5,21
Keptos duonos trikampėliai pagardinti majonezu ir kietojo sūrio drožlėmis, paskrudintos
džiovintos slyvos su šalto rūkymo šonine

Sūrio rinkinys...................................................................................28,00/8,11
Pelėsinis mėlynasis sūris, pelėsinis baltasis sūris, kietasis sūris, vynuogės, alyvuogės,
graikiški riešutai

„Club“ sumuštinis patiekiamas su bulvytėmis fri........................... 16,00/4,63
Balta sumuštinių duona, kepta vištienos filė, keptas kiaušinis, pomidoras, agurkas,
kečupas, skrudintos bulvytės

Kalmarų žiedai alaus tešloje su pikantišku padažu.........................12,00/3,48
Kalmarų filė, alaus tešla, majonezo- kečupo- česnako- brendžio padažas

Skrudinti vištienos sparneliai su aštriu, saldžiarūgščiu padažu....12,00/3,48
Vištienos sparneliai, sojos-imbiero marinatas, sezamo sėklos, aštrus- saldžiarūgštis padažas

Vištienos lazdelės su sezamais, patiekiama su aštriu padažu..........12,00/3,48
Vištienos filė, kiaušinis, džiūvėsėliai, sezamo sėklos, kečupas, agurkas, čili pipiras

Žuvies piršteliai alaus tešloje............................................................13,00/3,77
Menkės filė, alaus tešla, padažas: agurkai,majonezas,grietinėlė,žaluma

