MENIU
MENU

Sriubos//Soups
Saldžių bulvių sriuba//Sweet potato soup (GF)

3,50 EUR

Šiek tiek aštri trinta saldžiųjų bulvių sriuba su svogūnais.//Creamy sweet and spicy soup served with cream and caramelized onions.

Dienos sriuba//Soup of the day

2,50 EUR

Teiraukitės padavėjos.//Ask the waiter.

Užkandžiai//Snacks
Gruzdintos saldžiosios bulvytės//Sweet potato fries (GF)

3,00 EUR

Patiekiama su BBQ ir garstyčių padažais.//Served with BBQ and mustard sauces.

Marinuotos alyvuogės//Marinated olives

3,30 EUR

GYVAS baras marinuotos juodosios alyvuogės. Panašiai kaip vienoje vyninėje, tik skaniau //Our own marinated olives.

Humusas//Hummus (GF)

4,00 EUR

Humusas su šviežiomis daržovėmis.//Hummus with fresh vegetables.

Salotos//Salad
Šviežių daržovių salotos su pupelėmis//Fresh vegetable salad with beans (GF)

3,30 EUR

Nieko ir nebepridursi, pavadinimas viską pasako!//The name says it all!

Šviežių daržovių salotos su grilyje keptu tofu//Fresh vegetable salad with grilled tofu (GF)

4,10 EUR

Sultingas skonių derinys.//Juicy mix of flavors.

Karštieji patiekalai//Main dishes
Čili troškinys//Chili stew (GF)

4,50 EUR

Aštrokas, jeigu nevalgysite duonos tai ir GF  su sūriu.//A little bit spicy, GF if without bread . With cheese!

Falafeliai//Falafels

5,00 EUR

Falafeliai, humusas, šviežios daržovės - ko daugiau reikia!//Falafels, hummus, fresh vegetables – what more do you need!

Tofu tikka masala
Tofu su daržovėmis, troškintomis kokosų piene, patiekiama su ryžiais.//Tofu with vegetables, stewed in coconut milk, served with rice.

5,60 EUR

Kesadilija//Quesadilla

5,00 EUR

Kepintomis paprikomis, cukinijomis, svogūnais ir sūriu įdaryti tortilijos. Patiekiamos su švelniai aštriu
padažu.//Tortilla filled with a mixture of bell peppers, zucchini, red onion and cheese. Served with a hot sauce.

Tortilija//Tortilla

4,50 EUR

Paprikos, pomidorai, mėlynieji svogūnai, salotos, česnakinis padažas ir sojų kepsneliai, suvynioti tortilijos
blyne.//Tortilla stuffed with fresh veggies, soy meat and mayo/garlic sauce.

Sumuštiniai//Sandwiches
Karštas sumuštinis su saulėje džiovintais pomidorais//Grilled cheese sandwich with sundried tomatoes

4,80 EUR

Tikrai didelis! Jeigu nesate labai alkani, pasidalinkite su draugu. Su karamelizuotais svogūnais, saulėje džiovintais pomidorais, šviežiais
bazilikais ir sūriu.//Hot sandwitch with sun-dried tomatoes, caramelized onions, fresh basil and cheese. Served with salad.

Karštas sumuštinis su pievagrybiais//Grilled cheese sandwich with mushrooms

4,80 EUR

Didelis ir karštas, su karamelizuotais svogūnais, pomidorais ir sūriu. Patiekiamas su salotomis.//Hot sandwitch with mushrooms,
caramelized onions, tomatoes and cheese. Served with salad.

Burgeris//Burger

5,90 EUR

Su sodraus skonio mūsų gamybos paplotėliu! Patiekiame su bulvytėmis ir pomidorų padažu.//Burger with sweet potato patty or with
fried tofu. Served with potato chips and spicy tomato sauce.

Desertai//Desserts
Šokoladinis pyragas//Chocolate cake (GF)

3,50 EUR

Sodraus skonio šokoladinis pyragas, pagamintas iš nenuodėmingų ingridientų (juodasis šokoladas juk ne nuodėmė ).//Rich
chocolate cake served with ice-cream.

Apelsininis pyragas/ Orange cake (GF)

3,00 EUR

Gaivus kaip „Paršiukas Čiukas“ guma .//Fresh and light orange cake with chocolate ganache and slices of fresh orange.

Ledai//Ice cream(GF)

3,00 EUR

Tiems, kurie nenori šokoladinio pyrago.//Rasberry or vanilla ice-cream bowl.

Keksiukas//Cupcake
Maža nuodemė, teiraukitės padavėjos, kokius šiandien kepa mūsų šefai.//Ask the waiter.

* GF - be gliuteno//gluten free.

1,30 EUR

