
I variantas

DUONOS PASIRINKIMAS
Duonelės, kvietinė tamsi duona, duona su burokėliais, 

šviesi duona su šalavijų ir moliūgų sėklomis

DIENOS SRIUBA

SALOTŲ BARAS
Mišrūs lapai, gražgarstės, špinatų lapai, burokėlių lapai, 

supjaustyti agurkai
Pjaustyti pomidorai, grybai ir ridikėliai, pjaustytos 

šiaudeliais morkos
Tarkuotas sūris, juodos ir žalios alyvuogės

Riešutai, saulėgrąžų sėklos, linų sėmenys, sezamo 
sėklos, duonos skrebučiai

PADAŽAI
Balzaminis actas, jogurtinis padažas, alyvuogių aliejus, 

žolelių aliejus, pesto aliejinis padažas

MIŠRIOS SALOTOS IR UŽKANDŽIAI
Mišrių lapų salotos

Burokėlių salotos su ožkos sūriu ir skrudintais riešutais
Graikiškos salotos su feta sūriu, pomidorais, alyvuogėmis

Keptos daržovių salotos su balzamiko kremo padažu
Skrudintos rūkytos kiaulienos šoninės ir vištienos salotos

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Grilinta vištienos krūtinėlė su grietinėlės padažu

Kepto šamo filė su kaparėlių padažu
Kepintos daržovės su žaliuoju sviestu 

Virtos bulvės  su svogūnų traškučiais ir šviežiais 
čiobreliais

Virti ryžiai su sezamo aliejumi

SALDIEJI PATIEKALAI
Medaus naminis pyragas

Šokoladinis pyragas
Šviežių vaisių salotos

Vaisių glotnutis

KAVA, ARBATA, VANDUO SU PRIEDAIS

23 EUR / asmeniui

BUFETO MENIU /  BUFFET MENU
23 EUR

Option 1

BREAD SELECTION
Bread assortment, dark bread, bread with beets, 

light bread with sage and pumpkin seeds

SOUP OF THE DAY

SALAD BAR
Lettuce mix, rucola, spinach, beet leaves, cucumbers

Tomatoes, mushrooms, radish, carrots
Grated cheese, green 

and black olives
Nuts, sunflower seeds, linseeds, sesame seeds, 

bread crumbs

SAUCES
Balsamic vinegar, yogurt sauce, olive oil, herb oil, 

pesto sauce

LETTUCE MIX AND SNACKS
Lettuce mix salad

Beetroot salad with goat cheese and roasted nuts
Greek salad with feta cheese, tomatoes,  olives

Roasted vegetable salad with balsamic cream sauce
Smoked bacon and chicken salad

HOT DISHES
Grilled  chicken breast with sour cream sauce

Fried catfish fillet with capers sauce 
Roasted vegetables with herb butter

Boiled potatoes with onion crisps and fresh thyme
Rice with sesame oil 

DESSERTS
Homemade honey pie 

Chocolate pie
Fruit salad

Fruit smoothie

COFFEE, TEA, INFUSED WATER 

23 EUR / per person
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II variantas

DUONOS PASIRINKIMAS
Duonelės, kvietinė tamsi duona, duona su burokėliais, 

šviesi duona su šalavijų ir moliūgų sėklomis

DIENOS SRIUBA

SALOTŲ BARAS
Mišrūs lapai, gražgarstės, špinatų lapai, burokėlių lapai, 

supjaustyti agurkai
Pjaustyti pomidorai, grybai ir ridikėliai, pjaustytos 

šiaudeliais morkos
Tarkuotas sūris, juodos ir žalios alyvuogės, 

marinuoti grybai
Riešutai, saulėgrąžų sėklos, linų sėmenys, sezamo 

sėklos, duonos skrebučiai

PADAŽAI
Balzaminis actas, jogurtinis padažas, alyvuogių aliejus, 

žolelių aliejus, pesto aliejinis padažas

MIŠRIOS SALOTOS IR UŽKANDŽIAI
Mišrių lapų salotos

Mėlynojo kopūsto salotos su graikiniais riešutais, 
pelėsiniu sūriu ir avokadu

Aisbergo salotos su mocarela ir džiovintais pomidorais
Vytinto kumpio, melionų ir agurkų salotos su citrininiu 

padažu

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Grilinta  kalakuto krūtinėlė su pomidorų padažu

Sviestažuvės filė su citrininiu padažu
Garuose ruoštos daržovės (burokėlis, brokolis, 

morka, moliūgas)
Keptos bulvės su rozmarinu

Kuskuso kruopos su žolelėmis

SALDIEJI PATIEKALAI
Prancūziškas varškės pyragas

Kakavinis  pyragas
Šviežių vaisių salotos

Vaisių glotnutis

KAVA, ARBATA, VANDUO SU PRIEDAIS

23 EUR / asmeniui

Option 2

BREAD SELECTION
Bread assortment, dark bread, bread with beets, 

light bread with sage and pumpkin seeds

SOUP OF THE DAY

SALAD BAR
Lettuce mix, rucola, spinach, beet leaves, 

cucumbers
Tomatoes, mushrooms, radish, carrots
Grated cheese, green and black olives, 

marinated mushrooms
Nuts, sunflower seeds, linseeds, sesame seeds, bread 

crumbs

SAUCES
Balsamic vinegar, yogurt sauce, olive oil, herb oil, 

pesto sauce

LETTUCE MIX AND SNACKS
Lettuce mix salad

Red cabbage salad with walnuts, blue cheese 
and avocado

Iceberg lettuce salad with mozzarella cheese and sun-
dried tomatoes

Dried ham, melon and cucumber salad with lemon 
sauce

HOT DISHES
Grilled turkey breast with tomato sauce 

Butterfish fillet with lemon sauce
Steamed vegetables (beetroot, broccoli, 

carrot, pumpkin)
Rosemary roasted potatoes 

Herb infused couscous

DESSERTS
French curd pie

Cacao pie
Fruit salad

Fruit smoothie

COFFEE, TEA, INFUSED WATER

23 EUR / per person

BUFETO MENIU /  BUFFET MENU
23 EUR
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DUONOS PASIRINKIMAS
Duonelės, kvietinė tamsi duona, duona su burokėliais, 

šviesi duona su šalavijų ir moliūgų sėklomis

DIENOS SRIUBA

SALOTŲ BARAS
Mišrūs lapai, gražgarstės, špinatų lapai, burokėlių lapai, 

supjaustyti agurkai
Pjaustyti mini pomidorai, marinuoti grybai, ridikėliai

Tarkuotas sūris, juodos ir žalios alyvuogės
Riešutai, saulėgrąžų sėklos, linų sėmenys, sezamo 

sėklos, duonos skrebučiai

PADAŽAI
Balzaminis actas, jogurtinis padažas, alyvuogių aliejus, 

žolelių aliejus, pesto aliejinis padažas

MIŠRIOS SALOTOS IR UŽKANDŽIAI
Mišrių lapų salotos

Salotos su avokadu ir sūdyta lašiša
Graikiškos salotos su Feta sūriu ir juodomis alyvuogėmis

Salotos su jautiena, karamelizuotais svogūnais ir 
kepintais pomidoriukais

Tortilijos suktinukas su vištiena 

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Grilinta  vištienos krūtinėlė su grietinėlės padažu

Lašišos filė su kokoso pieno ir žaliosios citrinos padažu
Jautienos troškinti kepsneliai su voveraitėmis

Grilintos  daržovės su pesto padažu
Keptos mini bulvės su krienais 

Virti rudieji ryžiai su žolelių sviestu

SALDIEJI PATIEKALAI
Braškių tartaletės pyragas

Šokoladinis pyragas
Pjaustyti vaisiai

Citrininė panakota su uogomis

KAVA, ARBATA, VANDUO SU PRIEDAIS

36 EUR / asmeniui

BREAD SELECTION
Bread assortment, dark bread, bread with beets, 

light bread with sage and pumpkin seeds

SOUP OF THE DAY

SALAD BAR
Lettuce mix, rucola, spinach, beet leaves, 

cucumbers
Cherry tomatoes, marinated mushrooms, radish

Grated cheese, green and black olives
Nuts, sunflower seeds, linseeds, sesame seeds, 

bread crumbs

SAUCES
Balsamic vinegar, yogurt sauce, olive oil, herb oil, 

pesto sauce

LETTUCE MIX AND SNACKS
Lettuce mix

Salad with avocado and salted salmon
Greek salad with feta cheese and black olives

Salad with beef, caramelized onions and 
cherry tomatoes

Tortilla wrap with chicken

HOT DISHES
Grilled  chicken breast with  creamy  sauce

Salmon fillet with coconut milk and lime sauce
Stewed beef bites with chanterelles
Grilled vegetables with pesto sauce

Fried baby potatoes with horseradish
Boiled brown rice with herb butter

DESSERTS
Strawberry tart
Chocolate pie

Fruit assortment
Lemon panna cotta with berries

COFFEE, TEA, INFUSED WATER

36 EUR / per person

BUFETO MENIU /  BUFFET MENU
36 EUR
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