meniu
sushi

užkask
Kepinta duona su sūrio padažu

2,60 €

Gruzdintos bulvytės su kečupu

2,60 €

Gruzdinti vištienos piršteliai
su bulvytėmis ir česnakiniu
majonezo padažu

5,00 €

Meksikietiški traškučiai
su aitriu paprikų padažu

2,60 €

juodos Alyvuogės su kauliukais

Sake maki sushi

5,00 €

Sake avocado maki sushi

6,00 €

California maki sushi

8,00 €

Philadelphia maki sushi

8,00 €

sushi rinkiniai

3,10 €

traškučiai
„TAFFEL NACHO CHEESE BALLS“

3,50 €

Philadelphia maki sushi, 4 vnt.
+ Sake avocado maki sushi, 4 vnt.

7,00 €

SŪRIO „Džiugas“ rinkinukas

3,50 €

California maki sushi, 4 vnt.
+ Sake maki sushi, 4 vnt.

7,00 €

Žemės riešutai „TAFFEL“

4,00 €

lengvai
Cezario salotos
su vištiena ir ančiuvių padažu

5,80 €

sau ir draugui
Rinkinys prie alaus

9,00 €

Rinkinys prie vyno

12,00 €

su gruzdinta šonine ir ančiuvių padažu

Cezario salotos
su krevetėmis ir ančiuvių padažu

Salotos su ožkos sūriu

saldu

7,80 €
6,00 €

Šokoladukai

1,50 €

„Snickers“
„TWIX“

sotu

Varškės spurgytės

2,50 €

Aštri prancūziška žuvienė

6,00 €

Sugamour pyragaitis

4,50 €

Lašišos didkepsnis

9,00 €

Sugamour macarons

4,50 €

Krevetės, troškintos su sviestu

11,00 €

Jautienos antrekotas

14,00 €

Picos trikampėlis

3,50 €

su malta mėsa (pikantiška)

3 vnt.

su kumpiu ir grybais
su vištiena ir šonine

kava / arbata
Juoda kava

vitaminu gerimas
2,00 €

Arbata

2,00 €

Grietinėlė kavai

0,50 €

„Brum Brum“
miško uogų skonio

„Akvilė“

gazuotas arba negazuotas

„Vytautas“
gazuotas

355 ml

citrinų ir mėtų skonio

sultys
„RAUCH 100 %“

mineralinis vanduo

2,50 €

apelsinų su minkštimu

2,00 €
200 ml

įvairių vaisių

1,80 €
500 ml

1,80 €
500 ml

gaivieji gerimai
„Coca Cola“, „Sprite“, „Fanta“

2,00 €
500 ml

„Švyturio salyklo gira“

energinis gerimas
„Monster“

2,00 €
568 ml

2,50 €
500 ml

Gėrimas „Nestea“
citrinų skonio
persikų skonio

2,50 €
355 ml

