
 - ANTRIEJI KARŠTIEJI PATIEKALAI -
secondi piatti

 - UŽKANDŽIAI -
antipasti

 - DESERTAI -
dolce

Brusketa su mocarela                                                        5,90 
duonos skrebučiai su pomidorais,        
mocarelos sūriu ir alyvuogėmis
 
 
 
Duonos skrebučiai su kumpiu                                         6.90        
duonos skrebučiai krosnyje, su 
mocarelos sūriu, pomidorų padažu 
ir vytintu kumpiu 
 
 
 
Salotos su burokėliu ir Brie sūriu                                   11,90 
šviežios salotos su burokėliais, brie  
sūriu, moliūgų sėklomis ir granatu
 
 
 
Sicilietiškos salotos                                                           11,90                               
šviežios salotos su mocarelos                        
sūriu, cukinijomis, alyvuogėmis  
ir sūdyta lašiša 
  
 

Lašišos karpačas                                                                12,90 
sūdytos lašišos karpačas   
Jaučio žandelių sriuba                                                       7,90
Jaučio žandelių sriuba su                                       
daržovėmis, pagardinta grietinėle

Jautienos file “Pepe verde”                                            24,90                
jautienos išpjovos kepsneliai,  
pipirinis padažas, bulvės, brokoliai

Jautiena Milanietiškai                                                     15,90 
jautienos šnicelis, apkeptos bulvės, 
Šviežios daržovės, citrina        
 
Vištienos file su baravykais                                            11,90 
vištienos kepsneliai su baravykų 
padažu, apkeptos bulvės su rozmarinu

Dorada                                                                                21,90 
Dorada, cukinija, pomidoriukai,  
svogūnai, bulvės, alyvuogės,  
baltas vynas 

Aštuonkojis                                                                        26,90
aštuonkojis su apkeptomis  
daržovėmis  
                       
Jaučio žandeliai                                                                 18,90
Jaučio žandeliai, apkeptos bulvės, 
karamelizuoti burokėliai

Pica Nutela                                                                        5,90 
Pica su kreminiu sūriu, nutela 
ir ledais

Maskarponės kremas su 
morengais                                                                          5,90 
morengai su maskarpones  
kremu ir braškėmis 
 
Karštas obuolių pyragas                                                  5,90 
karštas obuolių pyragas su  
ledais 

Ledų desertas                                                                    5,90 
Ledų desertas                                            

Dėl sudėtyje esančių alergenų kreiptis į padavėją

Virtiniai su kepta kiauliena                                              8,90                
virtiniai su kepta kiauliena,
baravykų padažas
 
Virtiniai su lašiša ir mocarela                                          9,90 
Lašiša, mocarelos sūris, rožinisis  
padažas  

Bulvių virtinukai su 4 sūrių padažu                                9,90                         
bulvių virtinukai, keturių sūrių 
padažas 

Bulvių virtinukai su krevetėmis                                     13,90                 
bulvių virtinukai su krevetėmis  
 
Pasta “Carbonara”                                                             8,90 
makaronai su šonine, kiaušiniu, 
grietinėle ir Grana sūriu

Pasta su Bolonijos padažu                                               9,90 
makaronai, Bolonijos mėsos padažas

Pasta su Sicilietišku padažu                                             7,90                             
makaronai su baklažanais,           
mocarelos sūriu,alyvuogėmis ir 
pomidorų padažu 
 
Pasta su baravykais ir krevetėmis                                 10,90                         
Makaronai, baravykai, krevetės,  
grietinėlė 
 
Pasta su jūros gėrybėmis                                                 11,90
Makaronai, jūros gėrybės,  
pomidorų padažas            

RESTORANAS
Jaunimo g. 6, Birštonas
Tel.: +370 679 95381

Dirbame nuo IV iki VII
nuo 12.00 iki 22.00

- PIRMIEJI KARŠTIEJI PATIEKALAI -
primi piatti


