
MENIU
PUSRYČIAMS (iki 11 val.):

SALOTOS:

ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI:

SRIUBA:

5 grūdų košė su uogiene  
Avižinė košė su uogiene  
Kepti kiaušiniai su skrudinta šonine ir daržovėmis bei skrudinta balta duonele  
Omletas su grybais arba daržovėmis ir skrudinta balta duonele  
„Plėšyta” kiaušinienė su šviež. daržovėmis ir skrudinta balta duonele  3.00 €
Kepti varškėčiai su uogiene  
Virtinukai  

„Lietuviškos” salotos 5.00 €
(kiaušiniai, morkos, marinuoti agurkėliai, bulvės, konservuoti žirneliai, majonezas)
Salotos su krabų lazdelėmis  .00 €
(ryžiai, kiaušiniai, krabų lazdelės, konservuoti kukurūzai, šviež. agurkai, 
pomidorai, majonezas)
Vištienos salotos  .00 €
(vištiena, morkos, kininis kopūstas, pomidorai, porai, kečupas, majonezas)
„Bocmano” salotos (pievagrybiai, kiaušiniai, krabų lazdelės, majonezas)  5.00 €
Salotos su tunu  5.50 €
(salotos „Icerberg”, tunas, morkos, raudonieji svogūnai, konservuoti  žirneliai, 
skrudinti duonos gabaliukai, majonezas)
Avokadų salotos (avokadas, kiaušiniai, pomidorai, juodosios alyvuogės, majonezas)   €
(avokadas, kiaušiniai, pomidorai, juodosios alyvuogės, majonezas)
Šviež. daržovių salotos   €
(agurkai, pomidorai, poras, saldžioji paprika, alyvuogių aliejus arba grietinė)
Sūrio ir kumpio salotos   €
(sūris, kumpis, pomidorai, žalios salotos, obuolys, poras, majonezas)
Itališkos salotos   €
(kininis kopūstas, pomidorai, sūris, konservuoti kukurūzai, alyvuogių aliejus)
Pikantiškos salotos (sūris, kiaušiniai, česnakas, majonezas)   €
Graikiškos salotos   €
(fetos sūris, agurkai, pomidorai, svogūnai, salotų lapai, alyvuogės, alyvuogių 
aliejaus užpilas)
Cezario salotos   €
(salotos „Iceberg”, kepta vištiena, pomidorai, skrudinti duonos gabaliukai, parmezano
sūris, alyvuogės, ančiuvių užpilas)

Silkė su svogūnais ir karštomis bulvėmis   €
Silkė su grybais  5.00 €
Silkė „patalėliuose”   €
Mėsos asorti   €
Šviežių daržovių rinkinys   €

       
Dienos sriuba ( klausti padavėjo)  1.20 €
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MENIU
UŽKANDŽIAI PRIE ALAUS:

LIETUVIŠKI PATIEKALAI:

MAKARONAI/SPAGEČIAI:

LIETINIAI:

VIŠTIENOS PATIEKALAI:

KIAULIENOS PATIEKALAI:

ŽUVIES PATIEKALAI:

Kepta duona su česnaku   €
Kepta duona su sūriu ir majonezu   €
Užkandis prie alaus (kepta duona, sūris, rūkytos auselės)   €
Užkandis prie degtinės (rūkyti lašinukai, juoda duona, žali ir marinuoti 
svogūnai, raug. agurkai)   €
Sūrių rinkinys   €
Bulvytės „Fri“  3.00 €

                
Šaltibarščiai su karštomis bulvėmis  1.60 €
„Dieduko” didžkukuliai su mėsa (2 vnt.)  €
„Anūko” didžkukuliai su varške (2 vnt.)  €
„Uošvės” didžkukuliai su pievagrybiais (2 vnt.)  €
„Močiutės” cepelinai (pakepinti, 2 vnt.)  4.00 €
„Kėdainių” blynai (2 vnt.)  4.20 €
Bulviniai blynai  €
Žemaičių blynai (2 vnt.)   €
Koldūnai su mėsa   € 
Koldūnai su varške  3.50 €
Koldūnai su pievagrybiais.  3.50 €
  

Makaronai/Spagečiai su pievagrybiais ir kumpiu   €
Makaronai/Spagečiai su vištiena   €

Lietiniai su mėsa (2 vnt.)  2.90 €
Lietiniai su varške (2 vnt.)  2.90 €
Lietiniai su sūriu (2 vnt.)  2.90 €

„Kijevo” kotletas   €
Vištienos kepsnys „Pasaka”  5.50 €
Vištiena „Turkiškai”  5.50 €
Vištiena „Kiniškai”  5.50 €
Vištiena kario padaže  5.50 €
Gardžioji krūtinėlė  5.90 €
Vištienos suktinukas su daržovėmis  5.90 €

Lietuviškas karbonadas   €
„Mamos” kepsnys                                                                                                                        €
Maltinukai su grybų padažu  5.05 €
Kepsnys „Žaibas”   €
„Ūkininko“ kepsnys   €

Apkepta jūros lydeka  6.00 €
Žuvis „Norvegiškai”   €
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         Pasirinkite padažą: grietinė (100 g), grietinės ir spirgučių padažas, grietinės 
         ir sviesto padažas
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