
UŽKANDŽIAI IR SRIUBOS 

Austrė Fine de Claire   3,50
Kapota jautienos išpjova  13,50

Ančių kepenėlių paštetas Crème Brûlée stiliumi  11
Tuno Tartaras - sojos padažas  12,50

Lapinės salotos su kepta anties krūtinėle  9
Cezario salotos su vištiena arba krevetėmis   8,50 / 11,50Cezario salotos su vištiena arba krevetėmis   8,50 / 11,50

Trijų sūrių salotos -  bruknių padažas  8
Aštri vištienos ir krevečių sriuba  6

Kreminė baravykų sriuba su trumais  6,50
Šefo dienos sriuba  5,50

MAKARONAI, WOK IR ŽUVIS  

Spagečiai - su Bolonijos padažu/     Primavera  12
Bami Goreng (Indoneziškas aštrus patiekalas)  13Bami Goreng (Indoneziškas aštrus patiekalas)  13

Kepta Norvegiškos lašišos filė  padengta medumi - sojos ir imbiero glazūra  13,50
Norvegiška menkė įsukta į rūkytą šoninę – jautienos žandeliai – apelsinų ir čili salsa  14,50

KEPTA ANT ŽARIJŲ 

28 d. brandintas jautienos išpjovos  
  kepsnys “Tournedos”  170 g/255 g - „Bordelaise“ padažas   22 /27

Sausai brandintas jautienos antrekotas (200g) - vyno ir žaliųjų pipirų padažas  24
Marinuotas kukurūzinis viščiukas - Česnakinis žolelių padažas  17Marinuotas kukurūzinis viščiukas - Česnakinis žolelių padažas  17
Karališkos krevetės – avokadų ir apelsinų padažas  12,50

ŠONKAULIAI 

 Populiariausi glazūruoti kiaulienos šonkauliukai  -  Teriyaki ir sezamo padažas  15,50
Aštrūs barbekiu kiaulienos šonkauliukai - jalapeno padažas  14,50 

Tandoori šonkauliai - „Raita“ padažas  15 
Traškūs kiaulienos šonkauliai rytietiškai - saldus čili padažas  14,50 
Amerikietiški kiaulienos šonkauliai 800 g - burbono padažas   20 

Skirtingų šonkaulių lėkštė (2 asm.)  27Skirtingų šonkaulių lėkštė (2 asm.)  27
Brandinti jautienos šonkauliai - “Bone marrow”  padažas 21 
Pieninio veršelio šonkauliukai - greipfrutų padažas  16 

GARNYRAI 

Bulvių gratenas │Gruzdintos bulvytės
Švieži salotų lapeliai │Garinti brokoliai su morkomis

„Grill” daržovės │Pečiuje kepta bulvė
2,50  kiekvienas2,50  kiekvienas

DESERTAI

Dienos pyragas  4 
“Crème Brûlée”  5,50 

Karštas šokoladinis „Fondant“ 6 
Juodojo šokolado „Ganache“ – bananų karamelė - rabarbarai  6 

 

Visos kainos yra eurais ir įskaitant 21% PVM. 
Apie alergenus esančius mūsų patiekaluose teirautis padavėjo (-os)
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STARTERS & SOUPS

Fine de Claire Oysters  3,50 each
Top quality Black Angus steak tartare  13,50

Foie gras, Crème Brûlée style  11
Yellowfin tuna tartar – soya sauce  12,50
Leaf salad with roasted duck breast   9 

Caesar style salad with chicken or prawns   8,50 / 11,50 Caesar style salad with chicken or prawns   8,50 / 11,50 
Three cheese salad – red bilberry dressing   8 
Hot and spicy chicken & prawn soup   6 

Creamy boletus mushroom soup with truffles   6,50 
Chef's soup of the day   5,50 

PASTA, WOK & FISH 

Spaghetti Bolognese /    Primavera  12 
Bami Goreng (an Indonesian speciality) 13Bami Goreng (an Indonesian speciality) 13

Norwegian salmon fillet glazed with honey – ginger & soya sauce  13,50
Fried Skrei cod – Pancetta -  beef cheek – orange & avocado salsa  14,50

CHARCOAL GRILLED

28 days matured beef fillet steak tournedos 170g/255g – bordelaise sauce  22 / 27
Dry aged rib eye (200g) – red wine & green peppercorn sauce  24
Whole, marinated corn fed chicken – garlic & herbs sauce  17 

King prawns – avocado- orange & salsa sauce  12,50King prawns – avocado- orange & salsa sauce  12,50

THE RIBS

 Our famous glazed pork back ribs - teriyaki & sesame sauce  15,50
Spicy barbeque spare ribs - hot jalapeno sauce  14,50

Tandoori ribs - cucumber Raita sauce  15 
Crispy pork spare ribs oriental style -sweet chili sauce  14,50 
American style pork spare ribs 800g - bourbon sauce  20 

Mixed ribs plate (2pers.)  27 Mixed ribs plate (2pers.)  27 
Aged beef short ribs – bone marrow sauce  21

Grilled dutch milk fed veal short ribs - grapefruit sauce  16 

SIDE ORDERS

Potato gratin │ Pommes frittes
Fresh lettuce salad │Steamed carrots and broccoli

Grilled vegetables │Oven baked potato
2,50 each2,50 each

DESSERTS

Cake of the day  4 
Crème Brûlée  5,50 
Chocolate Fondant  6 

Dark chocolate Ganache – banana caramel – rhubarb  6 

If you have any questions regarding the content or preparation of our food please ask one of our team members.
All prices are in  Euro and inclusive of  21% VAT.
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