Užkandžiai prie vyno/alaus / Appetizers to wine/beer
Pekorino sūriu įdarytos datulės / Pecorino cheese stuffed dates 7,00 €
šoninė, gražgarstės, balsamiko padažas/ bacon, rucola salad,balsamic sauce
Traškios kiaulės ausų juostelės/ Crispy pig‘s ears sous vide 7,00 €
totoriškas padažas/ tartar sauce

Užkandžiai / Appetizers
Burokėlių ir ožkos sūrio tartas/ Beetroot and goat cheese tart 9,00 €
sviestinės tešlos pagrindas, karamelizuoti svogūnai, gražgarstės, vyšniniai pomidorai, burokeliųbalsamiko padažas/ pâte brisée, caramelised onion, rucola salad, cherry tomato, balsamic-beetroot
dressing
Mėlynėse marinuota silkė/ Blueberries marinated herring 8,00 €
mini bulvės, obuolių-garstyčių putėsiai, marinuotais svogūnai, kanapine druska/ baby potato, applemustard mousse, pickled onion and hemp salt
Salotos su antienos file/ Green salad with duck fillet 11,00 €
karamelizuoti svogūnai, kepinti lazdyno riešutai, apelsinai, kepti batatai, laimo-brendžio padažas/
caramelised onion, hazelnuts, orange, roasted sweet potato, lime-brandy sauce
Brandintos jautienos tartaras/ Aged beef tartare 11,00 €
putpelės kiaušinis, keptos bulvių lazdelės/ quail egg yolk, crispy fried potatoes

Sriuba/ Soup
Barščiai su auselėmis/ Borsch with dumplings 7,00 €
vištienos ir kopūstų sultinys, koldūnai, įdaryti burokėliais ir grybais/ chicken-cabbages broth,
dumplings stuffed with beetroot and mushroom

Pagrindiniai patiekalai/ Main Dishes
Lėtai troškinti jaučio žandai/ Slow braised beef cheeks 17,00 €
mini bulvės, glazūruotos morkos, daržovių- raudono vyno padažas/ baby potato, glazed carrots and
vegetable – red wine sauce
Laukinės elnienos nugarinė/ Venison (wild game) loin 25,00 €
gelteklių muslinas, žirnių ankštys, eringi grybas, vyšnių padažu/ black salsify muslin, pea pods,
eringii mushroom, cherries sauce
Ekologiškai auginta putpelė/ Roasted organic quail 20,00 €
farfelechai su grybais, šparagai/ mushroom farfel, asparagus
Erškėto file / Sturgeon fillet 18,00 €
žaliųjų žirnelių piure, karamelizuoti vytinti vyšniniai pomidorai / green pea puree, caramelised
oven- dried cherry tomatoes
Burokėlių virtiniai / Beetroot dumplings 15,00 €
ožkos sūrio ir žirnelių įdaras, gražgarstė, jogurto ir žolelių padažas/ goat’s cheese and green peas
filling, yogurt and herbs sauce

Desertai/ Desserts
Obuolių parfait / Apple parfait 6,00 €
karamelizuotų obuolių įdaras, peletrūnų žele, citrininis kremas/ caramelised apple filling, tarragon
jelly, citrus cream
Burokėlių ledai/ Beetroot ice cream 6,00 €
apelsinuose virtos kriaušės, šokoladiniais trupiniai, aviečių-grietinėlės parfait/ stewed pear with
orange, chocolate soil, raspberry-cream parfait

