FURŠETINIS – BANKETINIS MENIU
SALOTOS
(100 gr.)
Namin÷s salotos
3,50 €
Pl÷šytos jautienos salotos
4,50 €
Karališkos salotos
4,30 €
(Salotų lapai, lašiša, krevet÷s, agurkai, pomidorai, saldžioji paprika, sūris mozzarella, užpilas).
Salotos su liežuviu
4,50 €
(Liežuvis, mar. agurkai, kons. žirneliai, svogūnai, majonezas).
Šviežių daržovių ir marinuotų daržovių asorti
3,90€
Graikiškos salotos
4,10€
(Sūris „Feta“, salotų mix, užpilas, agurkas, pomidoras, paprika, svogūnas, alyvuog÷s)
Pomidorai su „Mozzarella“ ir žolelių užpilu
4,10 €
Gaivinančios salotos
4,30€
(Salotų lapai, vynuog÷s,saliero stiebai, graikiški riešutai, vištienos fil÷,obuoliai, majonezas)
Cezario salotos su vištiena
4,10€
(kepta vištiena fil÷, parmezano sūris, skrudinta duona, salotų lapai, paprika, medaus ir garstyčių padažas)
Marinuotų alyvuogių asorti
5,00 €
ŽUVIES PATIEKALAI
Lavašas su lašiša (0,5 kg)
Karališkos krevet÷s su salsa padažu
(patiekaimos martini taur÷je 7 vnt./porc.)
Kepta natūrali lašiša ( 1 kg.)
Įdarytas karpis (1 kg)
Žuvis tešloje (100 gr.)
Žuvis „graikiškai“ (100 g.)
Silk÷ kaimiškai (100 g.)
Silk÷ su pievagrybiais ir saul÷grąžomis (100 g.)
Silk÷ su obuoliais, porais, majonezu (100 g.)
MöSOS PATIEKALAI
Lavašas su kumpiu
Jautienos tartaras
Ančių kepen÷lių paštetas su aviečių džemu
Įdaryta višta ( 1 kg.) Su vaisiais arba pistacijomis
Kepti vištų sparnelių kumpeliai (1 kg)
Vištienos fil÷ ( juostel÷s džiūv÷siuose su sezamu ir padažu)
Kepta kiaulienos sprandin÷ su krienų padažu (100g/50)
M÷sos rinkinukas (100g) (Vištienos, kiaulienos vyniotiniai)
Natūralus liežuvis su padažu (100/50g)
Rūkytos ir vytintos m÷sos asorti(100 g)

11,60 €
12,00 €
32,50 €
21,00 €
3,90 €
3,30 €
3,50 €
3,50 €
3,90 €

11,60 €
7,50 €
4,90 €
21,40 €
13,50 €
14,00 €
4,20 €
3,90 €
4,50 €
7,80 €

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Vištienos kepsnys užkeptas sūriu
10,00€
(Vištienos fil÷, virtos apkeptos bulv÷s, sūris, šviežių daržovių salotos, grybų padažas)
Vištienos suktinukas
11,00€
(Vištienos fil÷ įdaryta sūriu ir saul÷je džiovintais pomidorais,laukiniai ir
paprastieji ryžiai,apkepta paprika ir cukinija)
Vištienos kišen÷
12,00€
( įdaryta sūriu ir špinatais su ryžiais ir šv. daržov÷mis)
Kalakutienos suktinukas
13,00 €
(Kalakutienos fil÷ įdaryta sūriu ir riešutais, ryžiai, persikas, ananasas, pomidoras, bruknių padažas)
Kiaulienos kepsnys folijoje su parūkyta šonine
12,00 €
(Kiaulienos išpjova, virtos apkeptos bulv÷s, marinuotos daržov÷s).
Kiaulienos sprandin÷s kepsnys su voveraičių padažu
12,00 €
(Kiaulienos sprandin÷s kepsnys su voveraičių padažu, keptom bulvių skiltel÷m ir šviežių daržovių salotomis).
Karbonadas lenkiškai
12,00 €
(kiaulienos nugarin÷ su kaulu, rauginti troškinti kopūstai su slyvomis ir obuoliais)
Lašiša krevečių padaže
(lašišos fil÷, krevet÷s, švieži agurkai, svietas, šviežiomis daržov÷mis ir ryžiais ) 12,00 €
Jautienos išpjovos kepsnys su pipiriniu padažu
( keptomis daržov÷mis ir įdarytomis bulv÷mis su šonine)
15,50 €
KARŠTIEJI VEGETARIŠKI PATIEKALAI
Paprika įdaryta ryžiais ir daržov÷mis

11,00 €

UŽKANDŽIAI
Sumuštinuku asorti (40 vnt.)
39,00 €
(Sumuštinukai su vyniotiniu, valovanai su lašiša, krepšeliai su sūriu ir vynuoge, sumuštinukai su juoda duona ir silke, krepšeliai
vištienos paštetu)
Sūrių rinkinys prie alaus (100 g.)
3,50 €
Kepta duona su česnaku (200g)
3,20 €
Rūkytos ausys (100 g.)
3,50 €
Sūrių rinkinys prie vyno (500 g.)
18,40 €
Lašinukų užkand÷l÷ (180 g.) (Sūdyti ir rūkyti lašinukai, svogūnai, konservuoti agurkai) 4,90 €
Vaisių asorti ( kg.)
10,80 €

ALKOHOLINIAI GöRIMAI
Alaus bokštas 5 l
Vynas 0,75 l
(sausas, pusiau sausas, pusiau saldus)
„Alita“ putojantis vynas 0,75 l
(briut, sausas, pusiau sausas, saldus)
„Auksin÷“ degtin÷ 0,7 l
„Alita“ brendis 0,7 l
„Torres“ brendis 0,7 l

35,00 €
19,00 €
18,00 €
33,25 €
35,00 €
42,50 €

GAIVIEJI GöRIMAI
„Coca-cola“, „Sprite“, „Fanta“, „Schweppes“ 0,25 l
Mineralinis vanduo „Vichy“ (gazuotas/ negazuotas) 0,33 l
Mineralinis vanduo (gazuotas/negazuotas) 0,5 l
Namin÷ gira 1 l
Sultys 1 l
G÷rimas „Gaiva“ 1 l
Stalo vanduo su citrina 1 l
Kava/arbata

1,90 €
1,90 €
1,80 €
3,50 €
4,50 €
3,50 €
1,30 €
1,70€

RENGINIO ĮKAINIAI
Avansas-100,00 €,
Asmeniui skaičiuojama nuo 57,00 €: maistui ~37€, alkoholiui 15 €, g÷rimams 5,00 €.
Sal÷s paruošimas, dekoravimas iki 30 asm. 80,00 € , virš 30 asm. 140,00 €.
Viršvalandžiai 1 val. nuo 23.00 val. – 80 €+ Pvm.
K÷džių užvalkalų nuoma-3,00 €/vnt.
Įpakavimas 1 vnt. – 0,30 € .
Dūžis 1 vnt. – 2,50 €

Darbo laikas : I-VI / 10-23val., VII / 10-23val.
Kavin÷s tel.( 8-5)2154562, Darbo laikas : II-VI / 10-18 val., Tel.:868751101 Administracija
kavine.sakwa@yahoo.com

