
M E N I U



Užkandžiai, patiekiami pasitinkant

Bruschetta su alyvuogių užtepėle ir vytintu kumpiu

Bruschetta su figų džemu ir ožkos sūriu 

Bruschetta su naminiu paštetu ir karamelizuotais svogūnais

Bruschetta su sūdyta lašiša ir wakame salotomis

Alaus stalo užkandžiai

Kepta duona

Sūdyti žemės riešutai

Rūkytų mėsyčių rinkinys

Vyno stalo užkandžiai

Marinuotos alyvuogės

Vynuogės

Sūrių rinkinys

Krekeriai

Džemas

Šaltas užkandis (starteris)
(pasirinkti 1 patiekalą)

Šiltas cukinijų carpaccio su pistacijomis, morkų muslinu, 
žolelių pesto ir garžgarstėmis (tinka ir vegetarams)

Kepti karamelizuoti burokai su apelsinais ir feta sūriu

Mocarella sūrio užkandis su pomidorų kapotiniu ir žolelių pesto

Karšti patiekalai
(pasirinkti 1-2 patiekalus)

Vištienos krūtinėlė
įdaryta feta sūriu patiekiama 

su keptomis sezoninėmis daržovėmis 

Jaučio žandas
su kremine bulvių koše ir raudonojo vyno padažu

Kepta žuvis
patiekiama su pomidorų salsa ir bulgur koše

Keptas baklažanas
su feta sūriu, morkų muslinu 

ir žolelių padažu (tinka ir vegetarams)

Garnyrą galima keisti pagal Jūsų pageidavimus.

Šventinės vakarienės užkandžiai

Silkė su keptais miško grybais

Lašišos carpaccio su sūrio kremu

Kepti karamelizuoti burokai su trupintu fetos sūriu ir balzamiko kremu

Spring rolls – traškūs ritinėliai su daržovėmis ir čili padažu

Sezoninių šviežių daržovių salotos

Cezario salotos su vištiena

Mini burgeriai su plėšyta kiauliena

Jautienos liežuvis su naminiu majonezu

Gruzdintos vištienos juostelės

Kepta kiaulienos sprandinė

Vaikiškas meniu 

Kepti varškėčiai su sezoninėmis uogomis

Blyneliai su grietine ir uogiene

Vištienos maltinukas su bulvių koše

Makaronai su dešrele ir lydytu sūreliu
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Gėrimai

Kava

Arbata

Stalo vanduo

Pusryčiai

Raugintų kopūstų sriuba

Kruasanai

Granola su graikišku jogurtu

Kumpis

Sūris

Daržovės

Vaisiai

Kava/arbata

Atsižvelgdami į Jūsų pageidavimus meniu galime koreguoti.



simona@giluziosodyba.lt
+370 612 60 081

www.giluziosodyba.lt


