
 

Banketai, Furšetai, Vestuvės  

Jūsų planuojamą renginį paversime skania švente Jums ir Jūsų svečiams tik už 25 €  asmeniui. 

Salotos (250 g/asmeniui): 

 s viež ių darž ovių salotos su aliejiniu už pilu; 
 ž uvies file salotos su sežamų se klomis, bulvių tras kuč iais,  paprikų padaž u; 
 namine s salotos; 
 vis tienos salotos ažijietis kai. 

Šalti užkandžiai (350 g/asmeniui): 

 įdaryta, puos ta lydeka; 
 įdaryta, puos ta vis ta; 
 keptų baklaž anų suktinukai su vars ke s – su rio kremu pagardintu bažilikais; 
 vis tienos vyniotinis su vaisiais ir ries utais; 
 firminis kiaulienos vyniotinis, paskanintas kvapniomis prieskonine mis ž olele mis; 
 silke s už kande le  su keptomis darž ove mis; 
 silke  su apelsinais; 
 las is os suktinukai; 
 kepta duona; 
 č esnakinis su rio padaž as; 
 ru kytos kiaulių ausys; 
 tes loje kepti su rio kąsneliai; 
 tras kios keptos ž uvyte s. 

Karšti patiekalai pasirinktinai: 

 burgundis kas kiaulienos tros kinys vyno ir pievagrybių padaž e (patiekiamas keptuve je); 
 vis tienos tros kinys grietine le s, paprikų padaž e (patiekiamas keptuve je); 
 kiaulienos sprandine s kepsnys su apkeptomis darž ove mis; 
 skrudinta vis tienos kru tine le  su s pinatų padaž u; 
 vis tienos kepsnys su voveraič ių įdaru ir padaž u; 
 kiaulienos suktinukai įdaryti baravykais, patiekiami su trijų su rių padaž u; 
 garnyras: firminiai ryž iai arba orkaite je keptos bulve s. 

Gėrimai ir desertas: 

 Kava/arbata (0,2 l/asmeniui); 
 Vanduo su čitrina/gaiva (kaina nuo suvartoto kiekio nesikeič ia); 
 Vaisių asorti (100 g/asmeniui); 
 Trapusis ir tradičinis s akotis/tiramisu pyragas (100 g/asmeniui). 

 
Papildomos paslaugos ir informacija: 

 Aptarnavimo mokestis – 3 € asmeniui. Į s ią kainą įeina: stalų paruos imas, indų surinkimas, staltiese s, servete le s, 
aptarnavimas iki 01:00 val. Pageidaujant aptarnavimo po 01:00 val., vienas aptarnaujantis asmuo 8 €/val. (min. 2 
asm.). 

 Alkoholiniams ge rimams stikliukų nuoma 0,08 €/vnt., vyno/s ampano taure  – 0,12 €/vnt. Du ž is (jeigu bus) nuo 2 
€/vnt. 

 Pusryč iai: pasiruos imas pusryč iams (stalų sutvarkymas po vakar, indų surinkimas, padengimas, aptarnavimas ) – 
20 €. Furs etinis stalas 9:30 – 11:00 val. – raugintų kopu stų sriuba/vis tienos sultinys  su kibinu, kava/arbata 
termose, grietine le /pienas – 5 €/asm. 

 Transportavimas (pagal kilometraž ą) – 0,4 €/km. 
 Galime pasiu lyti už kandž ius sveč ių pasitikimui. Kaina – nuo 2 €/asm.  

MŪSŲ KONTAKTAI 

Vienkiemių g. 3, Jaskonys, Druskininkų sav.                www.romnesa.lt/druskininkai/   

Informacija tel. +37060600016                   El. p. romnesainfo@gmail.com  
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