DEGUSTACINIS MENIU

A LA CARTE

Šalta avokadų sriuba su žaliaisiais obuoliais, upėtakio ikrais,
rūkyta lašiša ir citrinos putėsiais

Šalti užkandžiai

***

Stirnienos kapotinis, patiekiamas su burokėlių želė, mini
salotomis bei juodos duonos traškučiais
***

Tigrinės krevetės, krevetėmis įdaryti ravioliai, sodo daržovės,
kokosų pieno padažas, marinuoti svogūnai
***

Oto filė, patiekiama su geldelių consommé ir emulsija, lengvai
blanširuotais šviežiais agurkais, citrininiu maskarponės kremu
bei cukinijų piurė
***

Ėriuko nugarinė su rytietiškų skonių morkų piurė, violetinių
morkų slėgtainiu ir topinambų kapučinu
***

„Pavlova“ su vaniliniu kremu ir
šviežiomis Dubingių ūkio uogomis
Kaina 1 asmeniui 85.00 €

Šalta avokadų sriuba su žaliaisiais obuoliais, upėtakio ikrais,
rūkyta lašiša ir citrinos putėsiais
17 Eur
Rūkytas ungurys, pateikiamas su petražolių putėsiais, apelsinų
padažu ir obuolių piurė
27 Eur
Ančių kepenėlės su Porto vyno drebučiais, kakavos pupelėmis
ir avietėmis
32 Eur
Stirnienos kapotinis, patiekiamas su burokėlių želė, mini
salotomis bei juodos duonos traškučiais
27 Eur
Karšti užkandžiai
Torteliniai, įdaryti baravykais ir pievagrybiais, patiekiami su
baravykų putėsiais ir miško grybų consommé
20 Eur
Tigrinės krevetės, krevetėmis įdaryti ravioliai, sodo daržovės,
kokosų pieno padažas, marinuoti svogūnai
29 Eur
\

Pagrindiniai patiekalai

Desertai

Oto filė, patiekiama su geldelių consommé ir emulsija, lengvai
blanširuotais šviežiais agurkais, citrininiu maskarponės kremu
bei cukinijų piurė
37 Eur

„Pavlova“ su vaniliniu kremu ir
šviežiomis Dubingių ūkio uogomis
18 Eur

Jautienos išpjova, patiekiama su dūmo skonio degintų
baklažanų piurė ir baklažanų skiltelėmis, glazūruotomis
medumi
42 Eur

Šokoladinis burbulas „Opera Butterfly“
su karamelizuotais migdolais, yuzu ir laimų kremu,
espreso brauniu ir pasiflorų šerbetu
18 Eur

Ėriuko nugarinė su rytietiškų skonių morkų piurė, violetinių
morkų slėgtainiu ir topinambų kapučinu
35 Eur

Sūrių lėkštė
14 Eur

Anties krūtinėlė, patiekiama su batatų tyre, raudoname vyne
virta kriauše ir šviežiomis uogomis balzamiko padaže
35 Eur
Stirniena, pateikiama su burokėliu asortimentu – dviejų spalvų
piurė ir marinuotais bei druskoje keptais burokėliais
45 Eur

Maloniai prašome informuoti mus apie Jūsų pageidavimus
bei galimas alergijas

