
 

ŠVENTINIS MENIU PASIŪLYMAS 

Kūčių vakarienė 
1 asmeniui - 30 Eur 

 

Lašišos tartaras 

Lašišos paštetukai 

Sterko vyniotinis su pistacijomis 

Kepta jūros lydeka marinate 

Silkė su džiovintais grybais 

Silkė su džiovintomis spanguolėmis 

Mišrainė „Kūčia“ 

Mini pyragėliai su grybais 

Pievagrybių užkandis (su ropiniais svogūnais ir porais) 

Keptų burokėlių ir bolivinių balandų salotos 

Kūčiukai 

Kokosų pieno panakota 

 

 

 

 

           

 

 

 

 



 

 

Kalėdų dienos patiekalai 
1 asmeniui - 48 Eur 

 
Keptas kiaulienos kumpis su alyvuogėmis, česnakais ir keptais vyšniniais pomidorais 

Sūrio vyniotinis su špinatų ir žuvies (jūros lydeka, lašiša) įdaru 

Marinuotos krevetės 

Kalmarai austrių padaže 

Kiaulienos liežuvio drebučiai 

Keptų burokėlių salotos su feta 

Salotos su keptais lašišos gabalėliais 

Kalakutienos kepenų paštetukai su vyno drebučiu 

Vieno kąsnio užkandžių rinkinys 
sėklų duonelė, burokėlių uogienė, mini bandelė su juoduoju kumpiu, skrebutis su chorizo dešra, krepšelis su džiovintų  pomidorų aptėpele 

Marcipaniniai sausainiukai 

Tortas „Vasaris“ 

Sausainiai „Kalėdinė eglutė“ su baltuoju šokoladu 

Panakota su trintais vaisiais 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Kalėdų dienos patiekalai 
5 asmenims - 240 Eur 

 

 

Kepta antis su graikiniais riešutais, medumi, obuoliais 

Keptas kiaulienos kumpis su alyvuogėmis, česnakais ir keptais vyšniniais pomidorais 

Įdaryta lydeka 

Marinuotos krevetės 

Kalmarai austrių padaže 

Kiaulienos liežuvio drebučiai 

Keptų burokėlių salotos su feta sūriu 

Salotos su keptais lašišos gabalėliais 

Kalakutienos kepenų paštetukai su vyno drebučiu 

Vieno kąsnio užkandžių rinkinys 
sėklų duonelė, burokėlių uogienė, mini bandelė su juoduoju kumpiu, skrebutis su chorizo dešra, krepšelis su džiovintų  pomidorų aptėpele 

Rankų darbų marcipaniniai sausainiukai 

Šokoladinis - morenginis tortas su sniego dulksna 

Sausainiai „Kalėdinė eglutė“ su baltuoju šokoladu 

Panakota su trintais vaisiais 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„VASARIS“ rekomenduoja: 
 

 

Raudonasis vynas M.Chapoutier Marius Rouge Pays DOC (0,75 L)  11,70 Eur  
Stiprus, kompleksiškas, prieskoningas raudonų uogų, gėlių kvapas, Prancūzija 

Raudonasis vynas FANTINI Casale Vecchio Montepulciano (0,75L)   16,90 Eur 
Granato spalvos, sodraus uogų skonio vynas, pasižymintis vyšnių, uogų džemo, saldymedžio ir prieskonių aromatais, Italija 

Raudonasis vynas La Rioja Alta VINA ALBERDI Reserva DOC (0,75L)  24 Eur 
Vyšnių, rubino spalvos vynas intensyviai kvepia braškių džemo, vyšnių, vanilės, kokoso, saldymedžio, odos bei dūmo kvapai, Ispanija 

Raudonasis juodųjų serbentų vynas  ROKSALA 0,75L   12,99 Eur 
Raudonas juodųjų serbentų vynas yra puikiai subalansuotas, prinokęs ir išraiškingas. Devynis mėnesius buvo brandinamas prancūziško ąžuolo 

statinėje, Lietuva 

Pakruojo Dvaro Spirito Varyklos spir. gėrimų rinkinys  (Lašininė, Bitter, Artemis 0,6 L ) 32,90 Eur 
Tai dvaro amatininkų rankomis su meile pagamintas, kvapnus, gydantis, skanus ir aromatingas gėrimų rinkinys 

Natūralus mineralinis vanduo UPAS (1,5L)   0,59 Eur 
Mineralais turtingas vanduo, išgaunamas iš 440 m. gylio gręžinio Rokiškyje 

Gazuotas stalo vanduo SULIKO (1,5L)   0,89 Eur 
Kaukazo dvasios ir gyvenimo džiaugsmo įkvėptas, mineralais praturtintas vanduo 

 

 

 

 

 

 

 

Užsakymą pateikite tel. Nr. +370 603 24385, +370 671 31474 

arba el. p. pokyliunamai@vasaris.lt  
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