MENIU JŪSŲ ŠVENTEI

Mūsų skaniausi!
Mini kibinai su

1 vnt.

(minimalus kiekis 10 vnt. 1 rūšies)

vištiena
vištiena be svogūnų
vištiena ir grybais
vištiena, kumpiu, sūriu ir grybais
kiauliena
kiauliena (pikantiški)
kiauliena ir sūriu
kalakutiena
kumpiu, sūriu ir džiovintais pomidorais
grybais
daržovėmis
daržovėmis (pikantiški)
daržovėmis ir grybais
špinatais ir varške
lašinukais
varške ir rūkytais lašinukais
lašinukais ir grybais
varške (saldūs)
šokoladu ir lazdyno riešutais
Natūralus vištienos sultinys

0,90 €

1 porc.
1,20 €

Užkandžių meniu
vaikams ir
suaugusiems
Krepšeliai, laiveliai ir valovanai, laiveliai su salotomis,
(minimalus užsakymas 12 vnt.)
Liežuvio salotų laiveliai
Plėšytos paukštienos salotų laiveliai
Silkės salotų laiveliai
Pikantiškų salotų laiveliai
Su daržovių įdaru
Krepšeliai su paukštienos kepenėlių paštetu
Krepšeliai su citrininiu kremu ir sūdyta lašiša
Valovanai su sūrio kremu ir raudonaisiais ikrais
Krepšeliai su krosnyje keptais burokėliais ir silke
Krepšeliai su žaliųjų žirnelių kremu ir rūkyta lašiša
Krepšeliai su citrininiu kremu ir krevete
Krepšeliai su miško grybų paštetu
Krepšeliai su krosnyje keptų burokėlių kremu ir mėlynojo pelėsio sūriu
Krepšeliai su 5 sūriais(lydytas ,kietasis,feta,Gouda,mėlynojo pelėsio)
Valovanai su česnakiniu sūrio kremu, džiovintomis slyvomis ir saulėgrąžomis
Krepšeliai su brie sūriu ir kriauše
Krepšeliai su plombyro kremu (saldus)
Krepšeliai su citrininiu kremu ir obuoliais(saldus)
Sūrio krepšeliai su pikantiškomis salotomis
Sūrio krepšeliai su duonos ir obuolių salotomis

1 vnt.
1,10 €
1,10 €
0,90 €
1,10 €
0,90 €
0,90 €
1,20 €
1,40 €
0,90 €
1,20 €
1,20 €
0,90 €
1,10 €
1,20 €
1,10 €
1,20 €
0,90 €
0,90 €
1,80 €
1,80 €

Mini burgeriai

1,90 €

Užkandžių meniu
vaikams ir
suaugusiems
Atviri dviejų kąsnių sumuštiniai ant ruginės duonos Smorrebrod 90 g.
Su plėšyta paukštiena
Su silke kaimiškai
Su plėšyta kiauliena
Su vištienos vyniotiniu
Su kepta sprandine
Su kepta šonine
Su jautienos liežuviu
Su varškės ir žolelių kremu

vnt.
1,40 €
1,60 €
1,40 €
1,40 €
1,70 €
1,60 €
1,90 €
1,60 €

Eklerai, įdaryti kremu,
Minimalus užsakymas 12 vnt
Su krosnyje keptų burokėlių kremu
Su žaliųjų žirnelių kremu
Su varškės žolelių kremu
Su džiovintų pomidorų kremu
Su grybų kremu

vnt.
0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,55 €

Lavašas su įdaru
Minimalus užsakomas
kiekis 10 vnt
vnt.
Su lašiša
Su plėšyta vištiena
Su plėšyta kiauliena
Su daržovėmis

1,10 €
1,00 €
1,00 €
0,90 €

Daržovių lazdelės su jogurtiniu padažu (morkos, salierų stiebai, agurkai, paprikos,
jogurtinis padažas),lėkštėje
210/40 g 4,80 €

Desertų ir gėrimų
meniu
vaikams ir
suaugusiems
Desertai
Krepšeliai su plombyro kremu, nuo 12 vnt
Krepšeliai su citrininiu kremu ir obuoliais, nuo 12 vnt
Panna Cotta su trintomis braškėmis

1 vnt.
0,90 €
0,90 €
2,90 €

Šventinis tortas (kaina priklauso nuo gamintojo) nuo 1 kg
Šimtalapis,
Įvairių vaisių lėkštė, didelė 1,5 kg.(pagal sezoniškumą)

100 g.
2,90 €
2,30 €
1,90 €

Žagarėliai

1,00 €

Gėrimai

1l
1,80 €
3,60 €
4,50 €
2,80 €
3,80 €
4,50 €

Vanduo su mėtomis ir citrina / agurkais ir citrina
Kmynų gėrimas
Kibininės gira
Vaisinis gėrimas
Spanguolių kisielius
Sultys (obuolių, apelsinų, vynuogių, multivitaminų)

UŽSAKYMAI PRIIMAMI
Tel. +370 6 59 08 454
El. paštu: karališka@kibinas.lt

