
Šalti užkandžiai
Przekąski na zimno

1. Silkių file su keptomis daržovėmis             2,20 
Silkių file, keptos morkos, svogūnai                    

Śledź z pieczonymi warzywami (Filet śledziowy, pieczona marchew, cebula)

3. Silkė su pomidorais ir karštomis bulvėmis             2,40 
Silkių file, svogūnai, krapai, bulvė, pomidoras, grietinė                     

Śledź z pomidorami i gorącymi ziemniakami (Filet śledziowy, cebula, koperek, 
ziemniak, pomidor, śmietana)

4. Mėsyčių asorti su marinuotomis daržovėmis             3,40 

Asortowany mięso z marynowanych warzyw                    



Salotos 
Sałatki

1. Gaivios „Pavasariškos” salotos gardintos medaus užpilu    2,10 
Salotų miksas, šv.agurkas, ridikėliai, šeri pomidorai, svogūnų laiškai,
krapai, medaus užpilas

Sałatka wiosenna (Mieszanka sałat, ogórek, rzodkiewka, pomidorki koktajlowe,  
szczypiorek, koperek, sos miodowo)

2. Gaivios salotos su „Feta“ sūriu, paskanintos kvapniu žolelių 
užpilu             2,80 
„Feta“ sūris, paprika, pomidorai, agurkai, mėlynas svogūnas, salotų lapai, alyvuogės

Sałatka orzeźwiająca z serem feta (Ser feta, papryka, pomidory, ogórki, cebula, 
szczypiorek, oliwki)

3. Cezario salotos su skrudinta k/r šonine             3,30 
Salotos, skrebučiai, kepta šoninė, cezario padažas, kietasis sūris

Sałatka Cezar z pieczony boczek (Sałatka, grzanki, pieczony boczek, sos cezar, Ser)

4. Cezario salotos su vištienos file                            3,60 
salotos, skrebučiai, vištienos file, cezario padažas, kietasis sūris                  

Sałatka Cezar z kurczakiem (Sałatka, grzanki, filet kurczaka, ser, sos cezar)

5. Salotos su karšta jautiena             3,50 
Jautienos kumpis, Salotų lapai,  agurkai, kons.agurkai, pomidorai, Vytinti pomidorai, 
Sezamo sėklos, Garstyčios

Sałatka z wołowiną na gorąco (Szynka wołowa, liście sałaty, ogórki, ogórki kons., 
pomidory, suszone pomidory, ziarna sezamu, musztarda)

6.  Salotos su  aštriomis karališkomis  krevetėmis,  pagardintos
garstyčių – medaus padažu              4,90 
tigrinės krevetės, gražgarstė, aisbergo salotos, šeri pomidorai, mėlynasisi svogūnas, 
medaus-garstyčių padažas

Sałatka  z  krewetkami  tygrysimi  (Krewetki tygrysie,  rukola,  sałata  lodowa,

pomidorki koktajlowe, cebula, sos miodowo-musztardowy)



Sriubos
Zupy

1. Dienos sriuba              1,50 

Zupa dnia

2. Natūralus vištienos sultinys              1,20 

Naturalny rosół z kurczaka 

3. Šaltibarščiai su bulvėmis (tik vasaros metu)              1,80 
Kons. Burokėliai, kiaušiniai, svogūnai, grietinė, rūgpienis, krapai, agurkai

Chłodnik z ziemniakami (tylko w sezonie letnim) (Buraczki kons., jajka,
cebula, śmietana, zsiadłe mleko, koperek, ogórki)

4. Miško grybų sriuba              2,60 
grietinė

Zupa z grzybów leśnych (śmietana)

5. Basbaš sriuba su ėriena              2,80 

Zupa bozbasz z jagnięciną 



Karšti patiekalai
Dania gorące

1. Kiaulienos nugarinė su voveraičių padažu 
ir keptu česnaku              5,30 
Kiaulienos nugarinė, voveraičių padažas, keptas česnakas, keptos bulvės, šviežios 
daržovvės

polędwica wieprzowa z kurek i sosem, pieczonego czosnku i Pieczone 
ziemniaki, Świeże warzywa

2. Gruziniškai marinuotas kiaulienos sprandinės kepsnys su 
keptų daržovių miksu              5,70 
Mėlynas Svogūnas, daržovių miksas, pomidorai, paprika

Pieczona  karkówka  wieprzowa  z  pieczonymi  warzywami,  i  Pieczone
ziemniaki (Cebula, bukiet warzyw, pomidory)

3. Skrudinti kiaulienos šonkauliukai su marinuotomis 
daržovėmis              5,80 
patiekiama su keptomis bulvėmis

Pieczone żeberka wieprzowe z marynowanymi warzywami i Pieczone 
ziemniaki

4. Vištienos krūtinėlė gardinta voveraitėmis ir karšto rūkymo 
šonine, patiekiama su voveraičių padažu              5,70 
Vištienos file, voveraitės, k/r kiaulienos šoninė, sojų padažas, grietinėlė, keptas 
svogūnas, keptos bulvės, šviežios daržovvės

Pieczeń z kurczaka z nadzieniem z kurek i sosem (Filet kurczaka, kurki, 
boczek wieprzowy wędzony na zimno, sos sojowy, śmietanka, pieczona cebula, 
Pieczone ziemniaki, Świeże warzywa)

5. Vengriškas vištienos krūtinėlės ir daržovių troškinys 
grietinėlės padaže “Paprikašas”              5,50 
Vištienos file, morkos, svogūnas, paprikos, porai, grietinėlė, virti ryžiai. Patiekiamas 
keptuvėje

Paprykarz z kurczaka  (Filety z kurczaka, marchew, papryka, pory, śmietanka, 
gotowanym  ryżem . Serwowany na patelni)

6. Jautienos befstrogenas klasikiniame grietinėlės – svogūnų 
padaže              8,20 
Jautienos išpjova, klasikinis padažas, svogūnai, grietinėlė, keptos bulvės. Patiekiama 
keptuvėje

Boeuf Strogonow z wołowiny  (Polędwiczka  wołowa,  sos  klasyczny,  cebula,
śmietanka, Pieczone ziemniaki. Serwowane na patelni Łosina z kurkami )



7. Veršienos ir pievagrybių troškinys grietinėlės ir baltojo 
vyno padaže              8,80 
Jautienos išpjova, pievagrybiai, baltas vynas, grietinėlė, sojos padažas, keptos bulvės

Duszony cielęcina z pieczarkami (Polędwica wołowa, pieczarki, białe wino, 
śmietanka, sos sojowy, Pieczone ziemniaki)

8. Jautienos klasikinis steikas (gaminama iki 30 min.)           13,00 
Su žolelių sviestu, keptu pomidoru, balzamike troškintu svogūnu ir keptomis bulvėmis

Klasyczny stek wołowy (przyrządzamy do 30 min.) (Z masłem ziołowym, 
pieczonym pomidorem, cebulą duszoną w balsamico i Pieczone ziemniaki)

9. Briediena su voveraitėmis brendžio – grietinėlės padaže
             9,20 

Su brendžio ir grietinėlės padažu ir keptomis bulvėmis

Łosina z kurkami Z sosem (z brandy i śmietanki, i Pieczone ziemniaki)

10. Vėgėlė agurkų ir špinatų padaže su garintais ryžiais  5,60 

Miętus w sosie szpinakowo-ogórkowym i Pieczone ziemniaki z Firmowy ryż

11. Vištienos file „pūkučiai“ su kreminiu morkų padažu 
(vaikams)              2,90 
vištienos file apvoliota kukurūzų dribsniuose, morkų padažas, fri bulvytės, šviežias 
agurkas, grietinėlė, kvietiniai miltai

Kuleczki z kurczaka (dla dzieci) (filet kurczaka panierowany płatkami 
kukurydzianymi, sos marchwiowy, frytki, świeży ogórek, śmietanka, mąka pszenna)

12. Baravykai „dzūkiškai“ grietinėlės padaže              7,80 
baravykai, k.r. kiaulienos šoninė, svogūnai, grietinėlė, keptos bulvės.
Troškinys patiekiamas keptuvėje

Borowiki po dzukijsku (Borowiki, boczek wędzony na zimno, cebula, śmietanka, 
Pieczone ziemniaki, Serwowany na patelni) 

13. Didysis kibinas su mėsa                            1,20 
sviestas

Duży kibin z mięsem (masło)



14. Garnyrai:
Dodatki

a. Garinti ryžiai 100 g.             0,80 
Firmowy ryż                   
b. Šviežios daržovės 100 g.             0,90 
Świeże warzywa                 
c. Bulvytės fri 100 g.             1,10 
Frytki                 
d. Keptos bulvės 100 g.             1,00 
Pieczone ziemniaki                     

e. rauginti kopūstai 100 g.             0,70 
Kapusta kiszona                                              
f. Švieži kopūstai 100 g.                   0,80 
Kapusta świeża                                              
g. Paryžietiškos bulvytės                 1,20 
Frytky Paryskie 

15. Padažai:
Sosy

a. Grietinė 100 g.                           0,70 
Śmietana           
b. Majonezas 50 g.              0,80 
Majonez `       
c. Pomidorų padažas 30 g.           0,60 
Sos pomidorowy                 

d. Krienai 30 g.              0,70 
Chrzan                 
E. Grybų padažas 100 g.              0,80 
sos grzybowy 

F. Varškės česnakinis 100 g.        0,80 
Twaróg czosnku 

G. Grietinės – spirgų pad. 100 g.  0,80 
Sos skwarki – smietana



Miltiniai/bulviniai patiekalai
Dania mączne/ziemniaczane

1. Lakštiniai makaronai su daržovėmis             2,90 
Lakštiniai, daržovių miksas, kietasis sūris, grietinėlė, sviestas

Makaron tasiemki z warzywami (Makaron tasiemki, bukiet warzyw, ser, 
śmietanka, masło)

2. Lakštiniai su šonine, baravykais ir „Pesto“ padažu          2,90 
Kvietiniai miltai, žemės riešutai, kiaušiniai

Makaron tasiemki z boczkiem, borowikami, i sosem pesto (mąka pszenna, 
orzeszki ziemne, jajka)

3. Lakštiniai makaronai su tigrinėmis krevetėmis             5,00 
Lakštiniai, tigrinės krevetės, kietasis sūris, grietinėlė, sviestas

 Makaron tasiemki z krewetkami tygrysimi (Makaron tasiemki,Krewetki 
tygrysie, ser, śmietanka, masło)

4. Bulviniai vėdarai su padažu 300/60 g.             2,90 
Su natūralios grietinės, spirgių su grietine arba varškės česnakiniu padažu

Kiszka z sosem (Z sosem z naturalnej śmietany, skwarkami i śmietaną lub sosem 
twarogowo-czosnkowym)

5. Lietiniai blynai kvietiniai miltai, kiaušiniai, pienas
Naleśniki (mąka pszenna, jajka, Mleko) 

a. Su varške ir padažu             1,70 
Z twarogiem i sosem

b. Su sūriu ir kumpiu ir padažu        2,10 
Z serem, szynką i sosem

C. su mėsa ir sviesto-grietinės padažu 2,00  
z mięsem i sosem z masłem i śmietanką

6. Koldūnai su mėsa ir sviesto – grietinės padažu               2,50 
Kvietiniai miltai, kiaušiniai, sviestas, grietinė

Kołduny z mięsem i sosem z masłem i śmietanką (mąka pszenna, jajka, masłem, Śmietana)

7. Koldūnai su mėsa, užkepti sūriu             2,90 
Kvietiniai miltai, sūris, pienas, kiaušiniai

Zapiekane kołduny z serem (mąka pszenna, Ser, mleko, jajka)

8. Varškėtukai             1,70 
Varškė, kiaušiniai, kvietiniai miltai, grietinė

Serniczki (twaróg, jajka, mąka pszenna, Śmietana)

9. Papildomas padažas prie bulvinių patiekalų             0,80 
Dodatkowy sos do dań ziemniaczanych



Desertai
Deserty

1. Švediškas šakotis su vaniliniu pudingu ir lazdyno riešutais 2,60 
Kiaušiniai, lazdyno riešutai

Sękacz szwedzki z budyniem waniliowym i orzechami laskowymi              
(jajka,orzechy laskowe)

2. Trapusis šakotis su vynuogėmis             2,10 
Kvietiniai miltai, kiaušiniai, grietinė

Kruchy sękacz z winogronami (mąka pszenna, jajka, Śmietana)

3. Tradicinis šakotis su ledų ir pieno kokteiliu             2,60 
Kvietiniai miltai, kiaušiniai, grietinė , pienas

Sękacz  tradycyjny  z  lodami  i  koktajlem  mlecznym  (mąka  pszenna,  jajka,
Śmietana,  mleko)

4. Karštas trapus obuolių ir džemo pyragas             1,80 
Kvietiniai miltai, kiaušiniai, grietinė

Krucha szarlotka z dżemem na gorąco (mąka pszenna, jajka, Śmietana)

5. Karštas trapus obuolių ir džemo pyragas su ledais        2,10 
Kvietiniai miltai, kiaušiniai, grietinė

Krucha szarlotka z dżemem na gorąco z lodami (mąka pszenna, jajka, 
Śmietana)

6. Ledai su sirupu             1,60  
Vaniliniai, braškiniai, šokoladiniai, bananiniai, kivi, karameliniai (pienas, grietinėlė)

Lody z syropem (Waniliowe, truskawkowe, czekoladowe, bananowe) 
(Mleko,Śmietanka)

7. Ledai su šokoladu             1,70 
Vaniliniai, braškiniai, šokoladiniai, bananiniai,kivi, karameliniai (pienas, grietinėlė)

Lody z czekoladą (Waniliowe, truskawkowe, czekoladowe, bananowe) 
(Mleko,Śmietanka)

8. Pieno – ledų kokteilis             1,50 
Vanilinis, Braškinis (pienas, grietinėlė)

Koktajl mleczny z lodami (Waniliowy, truskawkowy) (Mleko,Śmietanka)



Užkandžiai prie alkoholinių gėrimų
Przekąski do napojów alkoholowych

1. Gruzdintos duonos juostelės 100 g.               1,60 
Kvietiniai miltai              

Smażony chleb

2. Česnakinis sūrio padažas               0,70 
Sūris, majonezas              

Sos serowy 

3. Alyvuogės 100 g.              1,90 
                     

Oliwki

4. Traškios rūkytos kiaulių ausys 100 g.               2,30 
                     

Wędzone uszy wieprzowe

5. Kaimiška užkanda              2,70 
š/r lašiniai, k/r šoninė, marinuoti agurkėliai,                     
marinuoti svogūnėliai, mėlynas svogūnas, juoda duona

Przekąska wiejska (słonina wędzona na zimno, boczek wędzony na zimno, 
ogóreczki marynowane, czosnek marynowany, czerwona cebula, czarny chleb)

6. Rinkinys prie alaus (2 asm.)              3,10 
Kepta duona, sūris, rūk. Kiaulių ausys, česnakinis padažas             

Zestaw do piwa (2 os.) (Smażony chleb, ser, wędz. uszy wieprzowe, sos 
czosnkowy)

7. Didysis rnkinys prie alaus                5,00 
Kepta duona, sūris, rūk.kiaulių ausys, kalmarai, alyvuogės, česnakinis padažas

Zestaw do piwa (Smażony chleb, ser, wędz. uszy wieprzowe, Kalmary, Oliwki, sos 
czosnkowy)

8. Kepti kalmarų žiedai               2,70 
Kalmarai, kvietiniai miltai, kiaušiniai

Kalmary w krążkach (mąka pszenna, jajka)



Karštieji gėrimai
Napoje gorące

1. „Espresso“ kava             1,10 
Kawa „Espresso”                 

2. Juoda kava             1,10 
Kawa czarna                 

3. Kava su pienu             1,20 
Kawa z mlekiem                

4. „Capuccino“ kava             1,30 
Kawa „Cappuccino”                 

5. „Capuccino“ kava             1,50 
Su šokolado, riešutų, kokoso, braškių ar bananų skoniu                   

 Kawa „Cappuccino” o smaku (o smaku czekoladowym, orzechowym, 
kokosowym,  truskawkowym lub bananowym)

6. „Latte“ kava             1,60 
Kawa „Latte”                 

7. „Latte“ kava su skoniu                   1,70 
Su šokolado, riešutų, kokoso, braškių ar bananų skoniu                  

Kawa „Latte” o smaku (o smaku czekoladowym, orzechowym, 
kokosowym,truskawkowym lub bananowym)

8. Šalta „Romnesos“ kava             2,00 

Kawa „Romnesy” na zimno                

9. Plikoma arbata             1,20 
Juoda, žalia, žalia aromatizuota, vaisinė                   

Herbata zaparzana (Czarna, zielona, zielona aromatyzowana, owocowa)



10. Imbierinė arbata su medumi             1,50 
Herbata imbirowa z miodem               

11. Karštas šaltalankių gėrimas             1,60 
                  

Napój z rokitnika na gorąco

14. Priedai:
Dodatki

a. Citrina 50 gr.             0,30 
Cytryna                     

b. Pienas 50 ml.             0,30 
Mleko                    

c. Medus 25 gr.             0,30 
Miód                     

d. Grietinėlė 10 gr.             0,30 
Śmietanka                   

e. Sirupas 20 ml.             0,30 
syrop                    



Gaivieji gėrimai
Napoje orzeźwiające

1. „Coca-cola“              1,10 
                    

2. „Sprite“ 250 ml.             1,10 
                    

3. „Schweppes Rashen“             1,10 
                    

4. „Švyturio“ salyklo gira 330 ml.             1,30 
Kwas 'Švyturio'                

5. Aukštaitijos naminė kriaušių gira 0,3 l / 05 l            1,00 / 1,60 
Auksztocki domowy kwas gruszkowy 0,3 l / 0,5 l    

6. Energetinis gėrimas „Red bull“ 250 ml             1,70 
Napój energetyczny 'Red bull'                    

7. Mineralinis vanduo „Vichy“ 330 ml             0,90 
Gazuotas/negazuotas                    

Woda mineralna  'Vichy' (Gazowana/niegazowana)

8. Sultys 200 ml.: apelsinų, greipfrutų, multivitaminų, ananasų, obuolių, 

pomidorų, vynuogių, spanguolių, persikų             0,90 
Sok 200 ml.: pomarańczowy, grejpfrutowy, multiwitamina,             

ananasowy, jabłkowy, pomidorowy, winogronowy, żurawinowy, brzoskwinia

9. Šviežiai spaustos sultys apelsinų, greipfrutų, morkų             1,90 
Świeżo wyciskany sok z  pomarańczowy, grejpfrutowy, marchwi                 

10. Pienas 200 ml             0,60 
Mleko               

11. Kefyras – rūgpienis 200 ml             0,60 
Kefir - zsiadłe mleko                

12. Vanduo su citrina 1 Ltr.                            1,20 
 Woda z Cytryna               



Alus
Piwo

1. „Švyturio nealkoholinis“ 0,5 l. Skardinėse             1,20 
bezalkoholowy                    

2. „Švyturio Ekstra“ 0,3 l.                     1,60 
                                

3. „Švyturio Ekstra“ 0,5 l.              2,30 
                    

4. „Švyturio Baltas“ 0,3 L.                    1,70 
                               

5. „Švyturio Baltas“ 0,5 L.             2,50 
                  

6. „grimbergen“  0,25 l             1,60 
                    

7. „Grimbergen“ 0,5 l             2,80 
                 

Sidras
Cydr

1. Sidras skardinėse „KISS“ 0,5 L.             2,20 
(KRIAUŠIŲ SK.)                    

Cydr w puszkach (o smaku gruszkowym)

Degtinė
Wódka

1. „Originali lietuviška auksinė“ 40 ml.             1,30 
                      

2. „Zelionaja Marka“ 40 ml.               1,40 
                         

3. „Finlandia“ 40 ml.                          2,00 
                      

4. „Russkyj Standart“ 40 ml.                             2,40 
                        

5. „Beluga“ 40 ml.                          4,00 
                    

6. „Stolychnaya Elit“ 40 ml.                    3,50 
                     



Brendis
Brandy

1. „Gloria 5*“ 40 ml.                            1,30 
                         

2. „Alita XO“ 40 ml.              1,30 
                         

3. „Grand Cavalier“ 40 ml.                  1,30 
                        

4. „Torres 5* 40 ml.                2,20 
                       

5. „Torres 15*“ 40 ml.             3,00 
                         

Viskis
Whiskey

1. „Jack Daniel's“ 40 ml.             2,60 
                    

2. „Tullamore Dew“ 40 ml.             2,60 
                   

3. „Jameson“ 12 m., 40 ml.             2,60 
                    

4. „Chivas regal“ 12 M. 40 ML             5,00 
                

Konjakas
Koniak

1. „Hennessy V.S.“ 40 ml.             4,00 
                 

 

Midus
Miód pitny

1.  „Stakliškės“ 40 ml.                   1,70 
                  

2. „ŽALGIRIS“  40 ml.                           6,20 
                

Džinas
Gin

1. „Lordson“ 40 ml.             1,90 
                  



Romas
Rum

1. „Ron Varadero Anejo“ 40 ml.             2,10 
                  

Tekila
Tequila

1. „Sauza Silver“ 40 ml.             2,90 
                   

2. „Sauza Gold“ 40 ml.             2,90 
                   

Trauktinė
Nalewka

1. „Trejos devynerios“ 40 ml.             1,20 
                    

2. „Žalios devynerios“ 40 ml.             1,20 
                   

3. „Raudonos devynerios“ 40 ml.             1,20 
                    

4. „Dainava“ 40 ml.             1,20 
                    

Likeris
Likier

1. „Keglevich“ 40 ml.             1,70 

2. „Kahlua“ 40 ml.             1,90 

3. „Volare Triple Sec“ 40 ml.             1,90 

4. „Jagermeister“ 40 ml.             2,10 

5. „ Bailey's Irish Cream“  40 ml.             2,10 
                 

Vermutas
Wermut

1. „Martini Bianco“ 100 ml.             1,90 
                   

2. „Martini Rosato“ 100 ml.             1,90 



Vynas
Wino

1. „J.P. Chenet“ 100 ml.                1,90 
(Prancūzija, p.saldus, baltas arba raudonas)                              
(Francja, półsłodkie, białe lub czerwone)

2. „Malesan de France“ 100 ml.                  2,00 
(Prancūzija, sausas, baltas arba raudonas)                             
(Francja, wytrawne, białe lub czerwone)

3. „Vina Maipo“ 100 ml.                   2,00 
(Čilė, sausas, baltas arba raudonas)                             
(Chile, wytrawne, białe lub czerwone)

4. „Torres Vino sol Penedes“ 100 ml.              2,00 
(Ispanija, sausas – baltas)                            
(Hiszpania, wytrawne, białe lub czerwone)

5. „Torres Gran Coronas Penedes“ 100 ml.             2,70 
(Ispanija, sausas – raudonas)                              
(Hiszpania, wytrawne, czerwone)

6. „El Coto Blanco“ 100 ml.             3,30 
(Ispanija, sausas, baltas arba raudonas)                    
(Hiszpania, wytrawne, białe lub czerwone)

7. Karštas vynas 150 ml.             1,70 
Wino grzane                     

Vynas buteliuose
Wino w butelkach

1. „Torres Atrium“ 0,75 l. (Ispanija, sausas, baltas arba raudonas)           19,00 
( Hiszpania, wytrawne, białe lub czerwone)              

2. „Casillero del diablo reserva“ 0,75 l.           19,00 
(Čilė, sausas, baltas arba raudonas)                 
(Chile, wytrawne, białe lub czerwone)

3. „Baron Philippe de Rothschild“ 0,75 l                21,00 
(Prancūzija, sausa, baltas arba raudonas)                   
( Francja, wytrawne, białe lub czerwone)                      

4. „Marques de Casa“ 0,75 l. (Čilė, sausas, baltas arba raudonas)              24,00 
(Chile, wytrawne, białe lub czerwone)                 



Putojantis vynas
Wino musujące

1.  „Rocca dei Forti“ 0,75 l. (Italija, saldus/p. sausas, baltas)           12,00 
(Włochy, białe,  półsłodkie/ wytrawne)                     

Šampanas
Szampan

1. Šampanas „Brut Imperial“ 0,75 l. (prancūzija)           80,00 
( Francja)               

Kokteiliai
Koktajle

1. Kokteilis „Obuolių Martinis“             2,50 
Martinis, obuolių sultys, obuolio skiltelė                  

Koktajl „Apple martini“ (martini, sok jabłkowy, plasterki jabłka) 

2. Kokteilis „Cuba Libre“             2,80 
Romas, „Coca-Cola“, laimo skiltelės                  

 Koktajl „Cuba Libre“ (rum, „Coca-cola“,  plasterek cytryny)

3. Kokteilis „Mojito“             3,40 
Romas, gazuotas vanduo, cukrus, laimas, mėta                  

 Koktajl „Mojito“ (rum, Gazowana woda, cytryny, mięta) 

4. Kokteilis „Baltas rusas“             2,90 
Degtinė, likeris, grietinėlė                 

 Koktajl „biały rosyjski“ (Wódka, likier,  śmietanka)

5. Kokteilis „Pina Colada“             3,40 
Romas, kokosų sirupas, ananasų sultys, grietinėlė, kokteilinė vyšnaitė                

 Koktajl „Pina Colada“ (rum, syrop kokosowy, sok ananasowy ,śmietanka, 
wisienka kokt.)



Tabakas*
Tytoń*

1. Cigaretės „Marlboro“
Papierosy 

2. Cigaretės „Kent“
Papierosy 

3. Cigaretės „Winston“
Papierosy 

4. Cigaretės „L&M“
Papierosy 

5. Cigaretės „Parliament“
Papierosy 

  *Tabako kainos teiraukitės pas padavėją
                 *O ceny tytoniu należy pytać kelnerkę


