VELYKINIS MENIU PASIŪLYMAS
Užsakymą pateikite el. p. pasiulymai@vasaris.lt arba tel. Nr. +370 603 24385, +370 671 31474
Karštieji patiekalai (porc./asm.)
1

Jautienos žandai (lėto kepimo), keptos bulvių skiltelės, kopūstų ir špinatų salotos

20 € / porc.

2

Antienos šlaunelės s/k CONFIT, bulvių ir moliūgų piurė, kepti obuoliai, salotų lapeliai

20 € / porc.

3

Lašišos kepsnys, virtas kuskusas, garuose ruoštos daržovės (brokoliai, Cukinijos),
prieskonių žolelių užpilas
Kiaulienos kepsnys, marinuotas vyne, bulvių kroketai, pavasarinės gaiviosios salotos

15 € / porc.

4

13 € / porc.

RINKINIAI: Šaltųjų patiekalų kiekis įvertintas 2 suaug. asm.: 80 Eur / 2 asm., 110 Eur - 3 asm., 150 – 4 asm.1

Vienakąsniai užkandžiai (rinkinys)
1

Trapiame krepšelyje menkių kepenėlių salotos su putpelių kiaušinio pusele ir restorano
gaminamu žolelių majonezu

5 vnt.

2.

Marinuota krevetė, alyvuogė, bazilikų pesto padažas, gaminamas restorano bei
patiekiamas inelyje

5 vnt.

3.

Keptas cukinijos griežinėlis, traški salota, brie sūris, karamelizuoti svogūnai, gruzdinto
kumpio juostelė

5 vnt.

Šaltieji patiekalai (rinkinys)
1

kalakutienos kepenėlių paštetukai su vyno drebučiu 5 vnt.

2

Vištienos drebučiai su krienų /majonezo padažu 5 vnt.

3

Kiaulienos sprandinės vyniotinis „Juodoji alyvuogė“ (aukso medalio laimėtojas „METŲ GAMINYS‘2020)

4

Kiaulienos vyniotinis

5

Kepti vyšniniai pomidorai

6

Įdaryti kiaušiniai su sūdyta lašiša

7

Silkė su porų/obuolių pagardu

8

Kepta riebžuvė, marinuoti šparagai, špinatų/pistacijų padažas

9

Salotos su keptais lašišos gabalėliais

Velykiniai tortai ir pyragai. Specialus šventinis saldumynų pasiūlymas
1

Tortas „VASARIS“
Su juoduoju šokoladu, riešutais, biskvitu,traškia juosta
(METŲ GAMINYS‘2021, aukso medalio laimėtojas)

2

VELYKŲ BOBA
(biskvitinis pyragas su džiovintomis uogomis ir velykine
puošyba)

3
4

1

Tortas: pistacijų ir aviečių
Tortas: šokoladinis – morenginis

20 Eur/kg

5

15 Eur/kg

6

20 Eur/kg
19 Eur/kg

7

Tortas „Žalioji citrina“

8

Tortas: „Braškinis TRIO“

Tortas „Apelsinų natos“ NAUJIENA!
Su apelsinų musu, biskvitu

Tortas „Mango“
Su avietėmis, mango, juoduoju šokoladu, kokoso drožlėmis

Pristatymas Panevėžio mieste – nemokamai. Į kitus miestus – vertinama individualiai

Su grietinėle, braškėmis, migdolų riešutais

20 Eur/kg
20 Eur/kg
20 Eur/kg
17 Eur/kg

