
Give in to the French taste...



DESERTAI    DESSERTS     

Aviečių putėsių ir morengo desertas
Raspberry mousse, moringa

 Karališkasis šokoladinis pyragas, migdolų biskvitas, riešutų praline, 
juodojo ir pieniško šokolado putėsiai
Royal chocolate cake, almond dacqouise, hazelnut praline, 
dark and milk chocolate mousse

Krembriulė 
Creme brulee

 Naminiai ledai
Homemade ice cream

10,00  Eur

10,00  Eur

10,00  Eur

10,00  Eur

   

Jeigu esate alergiškas, informuokite padavėją. 
If you have any allergies, please inform your waiter.

Visos kainos nurodytos eurais ir yra su PVM. Joms taikomas papildomas 10% aptarnavimo mokes�s.
All prices are in euro and inclusive of VAT. Subject to an addi�onal 10% service charge. 



SRIUBOS     SOUPS     

Prancūziška svogūnų sriuba
French Onion soup

Jūros gėrybių sriuba
Seafood soup

9,00  Eur

20,00  Eur

GARNYRAI     SIDES     

UŽKANDŽIAI DALINTIS     TO SHARE     

Argen�nos krevetės su šviežiomis salotomis ir citrinų aliejumi
Argen�nian shrimp with fresh salad and lemon oil

 Austrės, pateikiamos su klasikiniu mignone�e padažu 
Oysters, classic mignone�e sauce

Galicijos s�liumi ruoštas aštuonkojis su jaunomis bulvytėmis ir
rūkyta paprika
Octopus prepared in Galician style, young potatoes , smoked paprika

Jau�enos tartaras, putpelės kiaušinis, marinuo� kapariai, 
garstyčių aioli
Beef tartare, quail egg, marinated capers, mustard aioli

 Tuno tartaras, šalo�niai svogūnai, marinuo� agurkėliai, 
tartaro padažas, žalumynų lapeliai
Tuna tartare, shallots, marinated pickles, tartare dressing, greens

18,00  Eur/4 vnt.

5,00  Eur/ 1 vnt.
25,00 Eur / 6 vnt.

16,00  Eur

18,00  Eur

18,00  Eur

   

Jeigu esate alergiškas, informuokite padavėją. 
If you have any allergies, please inform your waiter.

Visos kainos nurodytos eurais ir yra su PVM. Joms taikomas papildomas 10% aptarnavimo mokes�s.
All prices are in euro and inclusive of VAT. Subject to an addi�onal 10% service charge. 

Jeigu esate alergiškas, informuokite padavėją. 
If you have any allergies, please inform your waiter.

Visos kainos nurodytos eurais ir yra su PVM. Joms taikomas papildomas 10% aptarnavimo mokes�s.
All prices are in euro and inclusive of VAT. Subject to an addi�onal 10% service charge. 

Gruzdintos bulvytės
French fries  

Gruzdintos bulvytės  saldžios
Sweet potato fries  

Svieste keptos jaunos bulvytės
Bu�er fried baby potatoes 

Grill daržovės
Grill vegetables 

Šviežių daržovių salotos 
Fresh vegetables salad 

4,00  Eur

4,00  Eur

4,00  Eur

4,00  Eur

4,00  Eur

GARNYRAI          



Jau�enos Angus �let mignon steikas, svieste kep� šparagai
Beef Angus �let mignon steak, bu�er fried asparagus

An�es krū�nėlė, bulvių šimtalapis, svieste kep� šparagai, vyšnių padažas
Duck breast, potato gra�n, bu�er-fried asparagus, cherry sauce

Triušio kulšelė, bulvių šimtalapis, skrudin� pievagrybiai, kon�tuotos
morkos, garstyčių padažas
Rabit leg, potato gra�n, roasted mushrooms, con�t carrots, mustard sauce

 Grill dorada su grill daržovėmis
Grill dorada with grill vegetables

 Juodojo oto �lė, salierų kremas, kon�tuotos morkos, šparagai, laiškinio 
česnako aliejus
Black halibut �llet, celery cream, con�t carrots, chive oilasparagus, 

 Aštuonkojo koja, jaunos bulvytės, vy�n� pomidorai, kalamata alyvuogės
Octopus leg, baby potatoes, sun-dried tomatoes, kalamata olives

Tagliolini pasta su avokadų tyre, špinatais ir vyšniniais pomidoriukais
Tagliolini pasta with avocado puree, spinach and cherry tomatoes

Riso�o su miško grybais 
Riso�o with wild mushrooms 

39,00  Eur

25,00  Eur

29,00  Eur

25,00  Eur

29,00  Eur

29,00  Eur

16,00  Eur

18,00  Eur

   

PAGRINDINIAI     LARGE PLATES      

Jeigu esate alergiškas, informuokite padavėją. 
If you have any allergies, please inform your waiter.

Visos kainos nurodytos eurais ir yra su PVM. Joms taikomas papildomas 10% aptarnavimo mokes�s.
All prices are in euro and inclusive of VAT. Subject to an addi�onal 10% service charge.  

Klasikinės Nicos salotos, grilin� geltonpelekio tuno griežinėliai, 
jaunos bulvytės, kalamata alyvuogės, blanširuotos šparaginės pupelės, 
putpelės kiaušinis, ančiuvių �lė
Classic Nicoise salad, grill tuna steak, small potatoes, 
kalamata olives, green beans, quail egg, anchovy �llet

Burokėlių ir ožkos sūrio salotos, kep� geltonieji, dryžuo�eji bei 
raudonieji burokėliai, šviežias ožkos sūris, žolelių aliejus, ridikėliai
Beetroot and goat cheese salad, baked golden, stripped and red beets, 
fresh goat cheese, herbs oil, radishes

Klasikinės Cezario salotos, ančiuvių padažas (su grill viš�enos 
krū�nėle arba krevetėmis) 
Caesar salad, anchovy dressing (with grill chicken breast or shrimps)

Avokado – mango karpačio, gardintas kedrinių pinijų riešutais
Avocado - mango carpaccio avored with pine nuts

Keptos didžiosios jūros šukutės, moliūgų kremas, laiškinio česnako
aliejus
Fried big sea scallops, pumpkin cream, chive oil

18,00  Eur

16,00  Eur

14,00  Eur /
16,00 Eur

16,00 Eur

20,00 Eur

UŽKANDŽIAI     SMALL PLATES     

Jeigu esate alergiškas, informuokite padavėją. 
If you have any allergies, please inform your waiter.

Visos kainos nurodytos eurais ir yra su PVM. Joms taikomas papildomas 10% aptarnavimo mokes�s.
All prices are in euro and inclusive of VAT. Subject to an addi�onal 10% service charge. 


