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PUSRYČIŲ ASORTIMENTO MENIU / BREAKFAST MENU  

*Patiekalai yra patiekiami rotacijos principu / Meals are served on a rotation basis  
ŠALTIEJI UŽKANDŽIAI 

Silkė su daržovių padažu/ Herring with vegetable sauce 

Silkė su kiaušiniu, sūriu, majonezu, žaluma / Herring with eggs, cheese, mayonnaise and greens  

Silkė su keptais pievagrybiais, svogūnais / Herring with fried champignons and onions 

Tortilija  suktinukai su sūriu ir rūkyta mėsyte / Tortilla rolls with cheese and smoked meat 

Tortilija su krabų lazdelėmis ir varškės kremu / Tortilla rolls with crab sticks and curd cream 

Tortilija su sūdyta lašiša, varškės kremu ir daržovėmis / Tortilla rolls with salted salmon and curd 
cream 

Kepta kiaulienos sprandinė / nugarinė / Roast pork neck 

Vištienos vyniotinis / Chichen roll 

Vištienos lazdelės Panko džiūvėsėliuose / Chicken sticks in punko crumbs 

Menkės lazdelės Panko džiūvėsėliuose / Cod sticks in punko crumbs 

Šviežios daržovės / Fresh vegetables (tomatoe, cucumbers, peppers, lettuce leaves) 

Marinuotos daržovės ir grybai / Marinated vegetables and mushrooms (peppers, cucumbers, 
champignons) 

Krabų lazdelių salotos / Crab sticks salad 

Daržovių salotos „Olivje“ / Vegetable salad „Olivje“ (carrot, potatoes, green peas, canned 
cucumbers, mayonnaise) 

Žiedinių kopūstų ir kumpio salotos( žiediniai kopūstai, agurkai, saulėgrąžos, rūkytas kumpis, 
majonezas) / Cauliflower salad ( cucumber, cauliflower, sunflowers, smoked hum, mayonnaise) 

Brokolių salotos ( brokolis, kiaušiniai, majonezas) / Broccoli salad (broccoli, eggs, mayonnaise)  

Kopūstų salotos / Cabbage salad 

Morkų – cukinijų salotos ( morkos, cukinijos, moliūgų sėklos, majonezas) / Carrot and zucchine 
salad ( carrot, zucchine, pumpkin seeds,mayonnaise ) 

Ridikėlių – agurkų salotos su grietine / Radish – cucumber salad with sour cream 

KARŠTIEJI UŽKANDŽIAI / HOT DISHES 

Pieniškos dešrelės / Milk sausages  

Parūkytos dešrelės / Smoked sausages 
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Lietiniai blynai „Trikampėliai“ / Pankcakes „ Triangles“ 

Lietiniai blynai su varške / Pankcakes with curd 

Lietiniai blynai su bananais / Pancakes with bananas 

Amerikietiški blyneliai / American pancakes 

Varškės apkepas / Curd pudding or curd cake 

Kepti varškėčiai / Curd pancakes 

Kepti koldūnai / Fried dumplings 

Keptos šviežios daržovės / Fried vegetable  

Troškintos daržovės / Stewed vegetable 

Troškintos pupelės / Stewed tomato beans 

Makaronai su mėsos padažu / Pasta with meat sauce 

Kiaušinienė / Scrambled eggs 

Omletas/ Omelette  

Avižinių dribsnių košė / Oatmeal porridge  

Grikių košė / Buckwheat porridge 

Virti ryžiai su daržovėmis / Boiled rice with vegetables  

Prancūziškos bandelės / French buns 

Sumuštinių duona/ Sandwich bread 

DESERTAI / DESSERTS 

Pyragėliai įvairių skonių / Cakes of different flavors 

Įvairūs vaisiai / Various fruits 

Kava / arbata / pienas / Coffee / tea / milk 

Sulčių gėrimas /Juice drink 

Medus / Honey 

 


