2022m. Spalio 03 d.

PIRMADIENIS

Užkandėlė

Pupelių salotos su sūriu ir skrudinta duonele

Sriuba

Šiupininė sriuba

1.65 eur

Pirmas patiekalas

1.45 eur
Kiaulienos mentė troškinta kmynų padaže su bulvėmis ir kopūstų
salotomis
4.80 eur

Antras patiekalas

Bulvių plokštis su karkute

4.40 eur

Trečias patiekalas

Virti varškėtukai su sviesto- grietinės padažėliu

3.99 eur

Kinų sriuba

Aštri jautienos sriuba su Xiangu grybais

1.45 eur

Kinų karštas patiekalas

Saldžiarūgštė
vištiena,tigrinimėmis
ryžiai, salotėlės
Gaivios
salotostraški
su keptomis
krevetėmis

4.40 eur
4.20

2022m. Spalio 04 d.

ANTRADIENIS

Užkandėlė

Keptos žuvies su fermerio padažėliu užkandėlė

1.65 eur

Sriuba

Kreminė moliūgų sriuba

1.45 eur

Pirmas patiekalas

Vištienos kepsnys užkeptas pievagrybiais su morkų salotomis ir
bulvėmis

4.80 eur

Antras patiekalas

Lenkiški balandėliai su bulvėmis ir marinuotais agurkėliais

4.40eur

Trečias patiekalas

Spagetti makaronai su špinatų padažu ir kietuoju sūriu

3.99 eur

Kinų sriuba

Aštri vištienos sriuba su morkomis

1.45 eur

Kinų karštas patiekalas

Traškios kiaulienos juostelės su sezamais, ryžiai, salotėlės

4.80 eur

2022m. Spalio 05 d.
Sriuba

TREČIADIENIS
Įdaryto kiaušinio užkandėlė
Balinta pievagrybių sriuba

1.65 eur
1.45 eur

Pirmas patiekalas

Lėtai kepta kiaulienos sprandinė su naminiu BBQ padažu,
bulvėmis ir kopūstų salotomis

Antras patiekalas

Lietiniai blyneliai su plėšyta vištiena ir daržovėmis

4.40 eur

Trečias patiekalas

Šilkiniai bulvių ir varškės kukuliai su sviesto padažėliu

3.99 eur

Kinų sriuba

Kiaulienos sriuba su cukinijomis

1.45 eur

Kinų karštas patiekalas

Kepti vištienos
kiniškais grybais, ryžiai, salotėlės
Bulviniai
blynaigabaliukai
su varškėssu
padažėliu

4.80 eur
3.75

2022m. Spalio 06 d.

KETVIRTADIENIS

Užkandėlė

1.65 eur
1.45 eur

Pirmas patiekalas

Ryžių- krabų salotėlės
Rūgštynių sriuba
Kijevo kotletas su bulvių koše ir garintomis daržovėmis
grietinėlės padaže

Antras patiekalas

Bulviniai blynai su mėsa ir grietine

4.40eur

Trečias patiekalas

Spelta rissoto su grybais, daržovėmis ir kietuoju sūriu

3.99 eur

Kinų sriuba

Vištienos sriuba su pievagrybiais ir balzamiko padažu

1.45 eur

Kinų karštas patiekalas

Traški
GUO BAO,
ryžiai,kepta
salotėlės
Salotoskiauliena
su lavos akmenų
kaitroje
lašiša, žolelių padažėlis

4.80
4.20 eur

2022m. Spalio 07 d.
Užkandėlė

PENKTADIENIS
Daržovių salotėlės su feta sūriu

1.65 EUR

Sriuba

Ukrainietiški barščiai

1.45 EUR

Pirmas patiekalas

Jautienos bifšteksas įdarytas daržovėmis su marinuotų daržovių
salotomis ir bulvių koše

5.20 EUR

Antras patiekalas

Menkė užkepta žaliuoju majonezu su ryžių ir keptų daržovių
garnyru

4.40 EUR

Trečias patiekalas

Varškės sklindžiai su džemu ir grietine

3.99 EUR

Kinų sriuba

Sriuba su antienos gabaliukais ir kiniškais baltaisiais grybais

1.45 EUR

Kinų karštas patiekalas

Traškūs vištų sparneliai su svogūnais, ryžiai, salotėlės

4.80 EUR

Užkandėlė

Sriuba

5.20 EUR

4.80 eur

TAIP PAT ŠIĄ SAVAITĘ KIEKVIENĄ DIENĄ
TURĖSIME:
Fokacia su fermerio padažėliu, vištiena arba Fetos sūriu ir
daržovėmis

5.99 EUR

Vištienos sūrio ritinėlis su grybų-persikų padažėliu, žolelių majonezas

4.50 EUR

Jautienos liežuvis su majonezo-krienų padaželiu, kiaušinis, daržovės
Lietuviška silkutė su karštomis bulvėmis, grietine, marinuotais
svogūnais, daržovėmis

4.50 EUR

Kas diena vis kitas Šefo pasiūlymas, skelbiamas Facebook puslapyje

7.30 EUR

Įmonėms:
Salotos su Parmos kumpiu ir kietuoju sūriu
Wok daržovės su vištienos juostelėmis
Lietiniai blyneliai su sūriu ir česnakiniu padažėliu
Bulvių- kopūstų paplotėliai su grietine

4.50 EUR

5.45
5.45
3.99
3.99

