UŽDARŲ BANKETŲ KAINOS
vienam asmeniui 20 eurų.
*Į kainą įskaičiuota : karšti , šalti patiekalai , gaiva
*Skaičiuojama papildomai: alkoholiniai gėrimai , kava , arbata , gaivieji gėrimai
Galima atsinešti savo saldumynus ir dalį alkoholinių gėrimų (alus ir sidras
perkama bare)
. Pažeidus šį susitarimą mokamas salės nuomos mokestis 300 eu.

MENIU
 KARŠTI PATIEKALAI (120-150 gr. mėsos (žuvies) vienam asmeniui)








karbonadas
vištienos kepsnys
karbonadas su baravykų padažu
vištienos kepsnys su voveraitėmis
karbonadas su sūriu
vištienos kepsnys su vaisiais
įdarytas karbonadas
kepsnys „Astra“
nugarinė su mocarela sūriu
vištiena kepta ant grotelių
sprandinės kepsnys ant grotelių
„Kijevo kotletas“
sprandinės kepsnys
vištiena sūrio apvalkale
įdaryta vištiena
menkės kepsnys
lydekos kepsnys su krabais ir sūriu
lašišos kepsnys
skorpionžuvės kepsnys
 GARNYRAI (150 gr. asmeniui)
virtos bulvės / virtos apkeptos bulvės / apkeptos bulvės su lupena / bulvės fry / bulvių košė / ryžiai
 ŠALTI PATIEKALAI (200 gr. asmeniui)
 mėsa (100 gr. asmeniui)
kepta šoninė/ sprandinė/ kumpio vyniotinis/ karkos vyniotinis /vištienos vyniotinis/ jaučio liežuvis
 kepta žuvis (50 gr. asmeniui)
tešloje / su sezamo sėklomis
 silkė (50 gr. asmeniui)
su svogūnais / su saldžiarūgščiu / su daržovių / su obuolių – porų / su grybų pagardais
 SALOTOS (Galima pasirinkti 4 – 6 rūšių salotas)(250 gr. asmeniui)
 cezario
 cezario su vištiena
 tuno
 su feta sūriu
 krevečių su avokadu
 su mocarela sūriu
 naminė
 kumpio – daržovių
 vištienos su salieru įr persikais
 šviežios daržovės : agurkai , pomidorai , paprika
 marinuotos daržovės
 PRIE ALAUS (100 gr. asmeniui)
 kepta duona su česnaku
 kepta duona su sūriu
 svogūnų žiedai
 kalmarų žiedai
 sūrių rinkinys
 vytintas kumpis
 rūkytos kiaulių ausys
 įdarytos slyvos
 GAIVA , VANDUO SU CITRINA (1 litras asmeniui)

PAPILDOMAI GALIMA UŽSISAKYTI
ĮDARYTAS KARPIS ( 2 kg )
ĮDARYTAS UPĖTAKIS
ĮDARYTA LAŠIŠA
ĮDARYTA LYDEKA
ĮDARYTA VIŠTA
( 2 kg )
ĮDARYTA ANTIS

30eu
20eu / kg
20eu / kg
20eu / kg
28eu
18eu / kg

KEPTI VIŠTIENOS SPARNELIAI
KEPTI VIŠTIENOS KUMPELIAI
KEPTOS VIŠTIENOS BLAUZDELĖS

0,80 eu/vnt
0,90 eu/vnt
0,70 eu/vnt

JŪROS LYDEKA MIGDOLUOSE

2,90 eu/ 100 gr.

BAKLAŽANŲ-POMIDORŲ UŽKANDIS

4,90 eu / 500 gr.

VIENO KĄSNIO SUMUŠTINIAI
KREPŠELIAI SU ĮVAIRIAIS ĮDARAIS
UŽKANDIS PRIE VYNO

0,60 eu / vnt.
0,90 eu / vnt.
6,00eu

VAISIŲ STALAS ananasas , bananai , vynuogės , obuoliai ,
apelsinai , kivi , melionai , arbūzas

100-150 gr.

1eu/asmeniui

SULTYS :

pomidorų , obuolių , vynuogių , apelsinų

1,8eu / litras

KITI GAIVIEJI GĖRIMAI :

coca cola , sprite , fanta , mineralinis vanduo
naminė gira

Likusį maistą galite išsinešti į namus
vienkartinio indelio kaina

LAUKIAME JŪSŲ UŽSAKYMŲ TEL .:

1,6eu / litras
2,0 eu / litras

0,10 eu/ vnt.

8 682 62 624
8 650 95 205

Grįžti namo galite užsisakyti 8 vietų mikroautobusą tel.: 868650708

VIRŠVALANDŽIAI NUO 23 VAL.









iki 20 asmenų
iki 25 asmenų
iki 30 asmenų
iki 35 asmenų
iki 40 asmenų
iki 45asmenų
iki 50 asmenų
virš 50 asmenų

12 eu
15 eu
18 eu
21 eu
24 eu
27eu
30 eu
35 eu

