
 
 

ŠEIMOS RESTORANĖLIS 
 

MENIU 
 

Užkandžiai     Ingredientai Kaina, Eur 

 

Silkė su grietine ir karštomis bulvėmis       Silkė 4/ svogūnai / grietinė7/ bulvės                                                              5,00 

Kepta duona su sūrio padažu                      Kepta duona / česnakas / sūris7 3,50 

Sūrių rinkinys prie vyno                                Mėlynas pelėsinis7/baltas pelėsinis7/”Džiugas”7 4,90 

Jautienos carpaccio                                       Jautiena/pecorino sūris7/salotos/riešutai padaže8 7.00 

Marinuotos alyvuogės                                  Žaliosios/ juodosios 3.00 

 

 

Salotos Ingredientai Kaina, Eur 

 

Cezario salotos                                              Su vištiena / su lašiša4 / 6,00 

Salotos su tigrinėmis13 Grill krevetėmis ir mango-baziliko padažu                                              6,50 

 

Sriuba Ingredientai Kaina, Eur 

 

Dienos sriuba        Teirautis padavėjo/jos7 3,00 

Charčio                                                     Kiauliena / ryžiai / svogūnai / petražolės / pomidorai / česnakai 3,50 

Šaltibarščiai su bulvytėmis                    Burokėliai / kefyras7 / agurkai / svogūnų laiškai / kiaušinis3 / krapai 3,50 

 

Karštieji patiekalai Ingredientai Kaina, Eur 

 

Kepta menkė su šv. Daržovėmis        Menkė4 / šv.salotos / agurkas / pomidoras / žolelių padažas / citrina 8,50 

Keptas lašišos didkepsnis4                   Grietinėlės-špinatų padažas7 / virti ryžiai /                                                          14,00 

Sveikuoliškas vištienos kepsnys       Vištienos krūtinėlė / laukiniai ryžiai / šviežios daržovės /                                  12,00 

                                                                česnakas alyvuogių aliejus  

Kiaulienos sprandinė GRIL        Kepta kiaulienos sprandinė / Grill daržovės / bulvės /baravykų padažas7           10,00 

Kiaulienos šonkauliai su BBQ padažu ir “Coleslaw” salotomis                                                                                          10,50 

Jautienos didkepsnis                      Jautenos išpjova 220g / apkeptos bulvės / Grill. daržovės / vyno padažas    19,00 

Midijos vyno padaže DVIEMS Midijos14 / vynas / grietinėlė7 / špinatai     14,00 

Naminiai koldūnai Koldūnai / spirgučiai / grietinė7  6,50 

 

Paella 4 asm.                                         Ryžiai/jūros gėrybės14 /vištiena   NAUJIENA!                       30,00 

Burgeris su grill vištiena ir chipotle padažu   NAUJIENA!                       7,00 

Burgeris su karamelizuotais svogūnais ir plėšyta kiauliena   NAUJIENA!                       7,00 

Burgeris su jautienos maltiniu ir tartaro padažu   NAUJIENA!                       7,00 

Dešrelių “Aštuonkojai”                                 Dešrelės/fri bulvytės 3,20 



 
 
 

ŠEIMOS RESTORANĖLIS 
 

MENIU 
 

Blynai                                                     Ingredientai                                                                                              Kaina, Eur 

 

Godos bulviniai blynai su pagardais            Bulviniai blynai / su šonine/ su lašiša 6,50 

Bulvinių blynų puodynė su pagardais         Ekologiškos dzukijos regiono bulvės 11,90 

(puodynė skirta 4 asm.) 

Lietiniai blynai1                                                 Varške7/grietinė7/trintos braškės 3,90 

Lietiniai blynai1                                                 sūriu7/kumpiu/   4,30 

Amerikietiški blyneliai1                                                                                                                                                              3,90 

 

Desertai   Ingredientai Kaina, Eur 

 

Obuolių pyragas su ledais7 4,00 

Ledai  7                                                                ledai / klevų sirupas / trintos uogos 3,00 

Naminės varškės spurgytės    7                       NAUJIENA!                                                      3,20 

Pieno ledų kokteilis   7                                     Pienas/ledai (šokoladinis. braškinis, vanilinis) 2,50 

 

 
  

 


