
Bistro – (pranc. bistrot) – nedidelis, nebrangus restoranėlis. Ir tikrai šis pavadinimas 
neturi nieko bendra su rusišku žodžiu „bystro“, kuris reiškia greitai. Nors  dienos pietūs 
čia tikrai patiekiami greitai.
Bistro nuo restorano skiriasi tuo, kad tokio tipo vietoje siekiama, kad žmonės būtų 
labiau atsipalaidavę, juos suptų mažiau įsipareigojimų turinti aplinka. 

Bistro – (french bistrot) – A small, inexpensive bistro. And definitely this title has 
nothing to do with the Russian word “bystro” which means fast. Although the day 
lunch here is really quick.
What distinguishes a bistro from a restaurant is that this type of place is aimed at 
people more relaxed, surrounded by a less committed environment.

Apie patiekaluose esančius alergenus, teiraukitės pas aptarnaujantį personalą.
For information on allergens in food, please ask bartender or waiter.

    

GRAIKIŠKOS SALOTOS 6,0 €
/pomidoras, agurkas, salota, mėlynasis svogūnas, paprika, alyvuogė, feta/

GREEK SALAD
/tomato, cucumber, lettuce, blue onion, paprika, olive, feta/

SALOTOS SU FETA IR PELĖSINIU SŪRIU                                                       6,5 €
/salota, traškus marinuotas burokas, karamelizuotas svogūnas, kriaušė, 
feta, pelėsinis sūris/

SALAD WITH FETA AND MOLD CHEESE                                                       
/lettuce, crispy – pickled beetroot, caramelized onion, pear, feta, mold cheese/

SALOTOS / SALADS 

Meniu



CEZARIO SALOTOS SU VIŠTIENA 7,0 €
/salota, parmezanas, skrebučiai, ant grotelių kepta vištienos filė, kaparėliai, 
ančiuvių padažas/

CEZAR SALAD WITH CHICKEN BREAST
/salad, parmesan, toasts, grilled chicken breast, capers, anchovy sauce/

SALOTOS SU ANTIENA 7,5 €
/anties filė, salota, mangas, granatų sėklos, pinijų riešutai, apelsinų padažas/

SALAD WITH DUCK MEAT
/duck fillet, lettuce, mango, pomegranate seeds, pine nuts, oranges sauce/

UŽKANDŽIAI / SNACKS    

BRUSKETOS 2 vnt. / Bruschetta 2pcs                                                      4,5 €
su avokadu, mangu / with avocado, mango
su pomidoru ir mocarela / with tomatoe and mozzarella
su lašiša / with salmon
su vytintu kumpiu / with cured meat
su chorizo dešra / with chorizo sausage
su buroko karpaču, feta / with beetroot carpaccio, feta

SILKĖS SEVIČĖ                                                                                                   4,5 €
/silkė, laimo-citrinos sultys, mėlynas svogūnas, čili pipras, kalendra, tortilija/

HERRING CEVICHE                                                                                                   
/herring, lime-lemon juice, blue onion, chilli pepper, coriander, tortilla/ 

SALOTOS SU KREVETĖMIS                                                                                               7,5 €
/krevetės, salota, mangas, avokadas, čili pipiras, citrina, sezamo sėklos/

SALAD WITH SHRIMPS                                                                                               
/shrimp, salad, mango, avocado, chilli pepper, lemon, sesame seeds/

BUROKĖLIŲ KARPAČAS 5,5 €
/marinuotas burokas, feta, pelėsinis sūris, pistacijos, žolelių užpilas/

BEATROOT CARPACCIO
/marinated beatroot, feta, pistachio, blue cheese, herbs sauce/



KEPTAS KAMAMBERAS 6,5 €
/kamamberas, nachos, skrudinta čiabata, riešutai, granatų sėklos/

FRIED CAMEMBERT
/camembert, nachos, ciabatta toast, nuts, pomegranate seeds/

LAŠIŠOS TARTARAS 7,5 €
/lašiša, mangas, avokadas, apelsinas, wasabi, kreminis sūris, čiabata/

SALMON TARTAR
/salmon, mango, avocado, orange, wasabi, cream cheese, ciabatta/

JAUTIENOS KAPOTINIS /TARTARAS/ 9,5 €
/jautienos išpjova, kaparėlis, čili pipiras, saulėje džiovintas pomidoras, 
mėlynasis svogūnas, garstyčios, viskis, bulvinis blynas, grietinė/

BEEF TARTARE
/beef, caper, chilli pepper, sun dried tomatoe, blue onion, mustard, whisky, 
potatoe pancake, sour cream/

SKRUDINTA DUONA SU SŪRIU IR ČESNAKU 3,5 €

FRIED BREAD WITH CHEESE AND GARLIC

MARINUOTOS ALYVUOGĖS 4,5 €
/alyvuogės, česnakas, čili pipiras, žolelės, alyvuogių aliejus, skrudinta čiabata/

MARINATED BLACK AND GREEN OLIVES
/olive, garlic, chilli pepper, herbs, olive oil, ciabatta/

TACOS SU JAUTIENOS FARŠU 6,0 €
/tacos, jautienos faršas, karamelizuotas svogūnas, raudonosios pupelės, 
jelapenas, čili pipiras, salota, pomidoras, paprika, feta, avokadas, gvakamolė/

TACOS WITH MINCED BEEF
/tacos, minced beef, caramelized onion, red beans, jalapenos, chili pepper, 
lettuce, tomato, paprika, feta, avocado, guacamole/

UŽKEPTI NACHOS SU DARŽOVĖMIS 7,5 €
/nachos, sūris, jelapenas, raudonosios pupelės, paprika, alyvuogė, karame-
lizuotas mėlynas svogūnas, kukurūzai, pomidorų padažas, gvakamolė/

BAKED NACHOS WITH VEGETABLES
/nachos, cheese, jelapeno, red beans, caramelized blue onion, corn, 
paprika, olive, tomatoe souce, guacamole/



UŽKEPTI NACHOS SU DARŽOVĖMIS IR MĖSA 8,0 €
/nachos, jautienos faršas, sūris, jelapenas, raudonosios pupelės, paprika, 
alyvuogė, karamelizuotas mėlynas svogūnas, pomidorų padažas, gvakamolė/

BAKED NACHOS WITH VEGETABLES AND MEAT
/nachos, beef-pork mince, cheese, jelapeno, red beans, paprika, olive, 
caramelized blue onion, corn, tomatoe souce, guacamole/

UŽKANDIS PRIE ALAUS 9,0 €
/kepta duona su česnaku, kepti kalmarų ir svogūnų žiedai, skrudinta šoninė 
su džiovintom slyvom, kepta chorizo dešra, nachos, grūdėtų garstyčių ir 
pomidorų padažai/

SNACK TO BEER
/baked bread with garlic, baked squid and onion rings, toasted bacon with 
prunes, baked chorizo sausage, nachos, mustard seed and tomato sauces/

UŽKANDIS PRIE VYNO                                                                                                  9,0 €
/marinuotos alyvuogės, kietasis, pelėsinis sūriai, skrudinta čiabata, kriaušė 
su vytintu kumpiu ir pelėsiniu sūriu, skrudinta šoninė su džiovinta slyva/

SNACK TO WINE
/pickled olives, hard and blue cheeses, ciabatta toast, pear with dried ham 
and blue cheese, roasted bacon with prunes/

GRUZDINTI KALMARAI IR MIDIJOS 7,0 €
/kalmarai, midijos, čili, laimas, grūdėtų garstyčių padažas/

GRILLED SQUID AND MUSSELS
/squid, mussels, chilli, lime, mustard seed sauce/

DIENOS SRIUBA / DAY SOUP 2,2 €
Teirautis padavėjo jei dar liko po pietų / Ask the waitress 

ŽUVIENĖ                                                                           7,5 €
/lašiša, krevetė, menkė, midija, morka, salieras, česnakas, čili pipiras, 
cukinija, svogūnas, žolelės, vynas, grietinėlė/

FISH SOUP
/salmon, shrimp, cod, mussel, carrot, celery, garlic, chilli pepper, zucchini, 
onion, herbs, wine, cream/

SRIUBOS / SOUPS



CHAŠLAMA (sezoninė žiemos sriuba)                                                                 6,5 € 
/jautiena, kalendra, paprika, saliero stiebas, bulvė, čili pipiras, tamsus alus, 
čiabata/

“CHAŠLAMA” (seasonal winter soup)
/beef, coriander, paprika, chili pepper, dark beer, ciabatta/

ŠALTIBARŠČIAI (sezoninė vasaros sriuba)   3,5 €
/burokas, agurkas, krapai, svogūnų laiškai, kefyras, bulvės/

COLD BEET SOUP (seasonal summer soup)                                                                                                                   
/beet, cucumber, dill, scallion, kefir, potatoes/

MIDIJOS NORMANDIŠKAI SU SIDRU 10,5 €
/midijos, svogūnas, česnakas, čili pipiras, žolelės, sidras, grietinėlė, čiabata/

NORMANDIC MUSSELS WITH CIDER
/mussels, onion, garlic, chilli pepper, herbs, cider, cream, ciabatta/

MIDIJOS ISPANIŠKAI SU CHORIZO DEŠRA 10,5 €
/midijos, chorizo dešra, svogūnas, česnakas, čili pipiras, žolelės, alus, 
vynas, grietinėlė, čiabata/

SPANISH MUSSELS WITH CHORIZO SAUSAGE
/mussels, chorizo sausage, onion, garlic, chilli pepper, herbs, beer, vine, 
cream, ciabatta/

“FISH AND CHIPS“ 8,0 €
/menkės filė, bulvės fri, grūdėtų garstyčių padažas/

“FISH AND CHIPS“
/cod fillet, french fries, mustard seed sauce/

VILKŽUVĖS FILĖ 9,0 €
/vilkžuvės filė, keptos šparaginės pupelės, slyviniai pomidoriukai, 
čili pipiras, žolelės, skrudinta čiabata/ 

ATLANTIC WOLFFISH FILLET
/Atlantic wolffish fillet, fried green beans, plum tomatoes, chilli pepper, 
herbs, ciabatta toast/

LAŠIŠOS FILĖ 12,0 €
/lašišos filė, keptos žalios sojų pupos, buroko kremas, sezoninės daržovių 
salotos, skrudinta čiabata/

SALMON FILLET
/salmon fillet, fried green soybeans, beetroot cream, seasonal vegetable 
salad, ciabata toast/

KARŠTIEJI  ŽUVIES PATIEKALAI / HOT FISH DISHES  



„KIJEVO“ KOTLETAS 8,0 €
/vištienos filė, sviestas, džiūvėsėliai, kiaušinio plakinys, žolelės, sezoninės 
daržovės, bulvės fri/

CLASSIC CHICKEN “KIEV”
/chicken breast, butter, herbs, eggs, bread crumbs, seasonal vegetables, 
French fries/

„CORDON BLEU“ 8,0 €
/vištienos filė, rūkytas kumpis, sūris, džiūvėsėliai, kiaušinio plakinys, 
žolelės, sezoninės daržovės, bulvės fri/

“CORDON BLEU”
/chicken fillet, smoked ham, cheese, breadcrumbs, egg whip, herbs, 
seasonal vegetables, French fries/

KARBONADAS 7,5 €
/kiaulienos nugarinė, džiūvėsėliai, kiaušinio plakinys, sūris, 
sezoninės daržovės, bulvės fri/

CHOPED PORK
/pork, bread crumbs, eggs, cheese, seasonal vegetables, French fries/

KEPSNYS „GILDIJA”  11,5 €
/jautienos išpjova, sūris, svogūnai, majonezas, sezoninės daržovės, bulvės fri/

ROAST BEEF “GILDIJA” 
/beef, onion, cheese, mayonnaise, seasonal vegetables, French fries/ 

VIŠTIENOS FILĖ 7,5 €
/pateikiama su sezoninėmis daržovėnis ir bulvėmis fri/

CHICKEN BREAST
/served with seasonal vegetables and French fries/

SPARNELIAI SU DŪMINIO VISKIO BBQ GLAZŪRA 8,0 €
/pateikiama su bulvėmis fri/

CHICKEN WINGS IN PEAT CHIMNEY WHIS KEY BBQ SAUCE
/With potatoe fry/

TRADICINIAI MĖSOS PATIEKALAI / TRADITIONAL MEAT DISHES

GRILL PATIEKALAI / GRILL DISHES 



ANTIES KRŪTINĖLĖ                            14,0 €
/antiena, bulvių gratinas, apelsinai/

DUCK FILLET 
/duck, potato gratin, oranges/

KIAULIENOS ŠONKAULIAI SU DŪMINIO VISKIO BBQ GLAZŪRA 10,0 €
/patiekiama su „coleslaw“ salotomis, bulvėmis fri/

PORK RIBS WITH SMOKY WHISKEY BBQ GLAZING
/served with coleslaw salad and French fries/

JAUTIENOS STEIKAS ,,FILET MIGNON“ 19,0 €
/jautienos išpjova, bulvių gratinas, keptas pankolis,slyviniai pomidoriukai, 
buroko kremas/

BEEF STEAK “FILET MIGNON”
/beef, potato gratin, fried fennel, plum tomatoes, beetroot cream/

BRANDINTOS JAUTIENOS NUGARINĖS KEPSNYS
/keptas pankolis, slyviniai pomidoriukai, bulvės fri, gravy padažas/

12,5 €

AGED BEEF LOIN ROAST
/fried fennel, plum tomatoes, French fries, gravy sauce/

BURGERIAI / BURGERS  

BURGERIS SU TRAŠKIA VIŠTIENA                                                                                     7,0 €
/traški vištiena, čederio sūris, grūdėtų garstyčių padažas, gražgarstė, 
bulvės fri, pomidų padažas, „coleslaw“ salotos/ 

BURGER WITH CRISPY CHICKEN                                                                                    
/crispy chicken, cheddar cheese, mustard seed sauce, eruca, French fries, 
tomato sauce, coleslaw salad/

BURGERIS SU JAUTIENOS PAPLOTĖLIU                                                                                            8,5 €
/jautiena, čederio sūris, karamelizuotas svogūnas, marinuotas agurkas, 
BBQ padažas, gražgarstė, bulvės fri, pomidorų padažas, „coleslaw“ salotos/

BURGER WITH BEEF PATTY                                                                              
/lettuce, cheddar cheese, caramelized onion, cucumber, pickled cucumber, 
BBQ sauce, eruca, French fries, tomatoes’ and coleslaw salad/



BURGERIS SU ŽUVIMI                                                                                            7,5 €
/traški menkės filė, „coleslaw“ salotos, gražgarstė, bulvės fri, grūdėtų 
garstyčių padažas, citrina/

BURGER WITH FISH                                                                              
/crispy cod fillet, coleslaw, eruca, French fries, mustard seed sauce, lemon/

VEGETARIŠKAS BURGERS SU KAMAMBERO SŪRIU                                                                                8,5 €
/salota, karamelizuotas svogūnas, kriaušė, vytintas pomidoras, bulvės fri/

VEGETARIAN BURGER WITH CAMAMBER CHEESE                                    
/lettuce, caramelized onion, pear, sun-dried tomato, French fries/ 

ŠVIEŽI TAGLIATELLE MAKARONAI: 
FRESH TAGLIATELLE PASTA:

SU VIŠTIENA 6,5 €
/vištiena, brokolis, svogūnas, žolelės, parmezanas, grietinėlė/

WITH CHICKEN                            
/chicken, broccoli, onion, herbs, parmesan, cream/ 

SU JŪROS GĖRYBĖMIS                             9,0 €
/midija, krevetė, lašiša, saulėje džiovinti pomidorai, vynas, pomidorų 
padažas/

WITH SEA FOOD
/mussel, shrimp, salmon, sun dried tomatoes, vine, tomatoe sauce/

BULVINIAI BLYNAI ŠIAUDELIAIS 
GRATED POTATOE PANCAKES
Su grietine / with sour cream 4,5 €
Su silkės seviče / With herring ceviche                                                                                                            5,5 €
Su lašiša / with salmon                                                                                                            6,0 €

KITI KARŠTIEJI PATIEKALAI /OTHER HOT DISHES    

VEG.



KEPTOS ŠPARAGINĖS PUPELĖS  SU MOCARELA                                                                                               5,5 €
/česnakas, čili, slyvinis pomidoras, šparaginės pupelės, mocarela, 
prieskoninės žolelės, čiabata/

FRIED ASPARGUS BEANS WITH MOCARELA
/garlic, chili, plum tomato, green beans, mozzarella, herbs, ciabatta/

AMERIKIETIŠKI BLYNAI SU TRINTOM UOGOM                5,5 €
AMERICAN PANCAKES WITH MASHED BERRIES 

VIŠTIENOS JUOSTELĖS „CHICKEN NUGGETS“ SU 
BULVĖMIS FRI IR DARŽOVĖMIS                                                                                      

4,5 €

CHICKEN NUGGETS WITH FRENCH FRIES AND VEGETABLES                                                                                      

MAKARONAI SU SVIESTU IR GRIETINĖLE                                                                                      3,0 €
PASTA WITH BUTTER AND CREAM

BLYNELIAI SU ŠOKOLADU 3,0 €
PANCAKES WITH CHOCOLATE

SKRUDINTOS BULVYTĖS SU DARŽOVĖMIS 3,0 €
POTATOES FRY WITH VEGETABLES

ŠOKOLADINIS PYRAGAITIS „LAVA CAKE“ SU LEDAIS                       4,5 €
CHOCOLATE “LAVA CAKE” WITH ICE CREAM

SŪRIO PYRAGAS „CHEESECAKE“ SU LEDAIS 4,5 €
CHEESECAKE WHIT ICE CREAM

LEDAI SU ŠOKOLADU  4,0 €
ICE CREAM WITH CHOCOLATE

LEDAI SU TRINTOM UOGOM                                                                                      4,0 €
ICE CREAM WITH MASHED BERRIES

VEG.

VEG.

PATIEKALAI VAIKAMS / DISHES FOR CHILDREN 

DESSERTS / ДЕСЕРТЫ


