SALDUMYNŲ ASORTIMENTAS
TRADICINIAI TORTAI
Jogurtinis braškiukas
Plikytų sausainių su konservuotais persikais
Maskarponės sūrio su (sezoniniais) vaisiais
Amareto
Paukščių pienas
Karamelinis morengiukas
Orandžiukas

13 €/kg
13 €/kg
14 €/kg
14 €/kg
14 €/kg
14 €/kg
14 €/kg

Juodosios arbatos su varške
Firminis „TRIO“
Medutis
Šokoladinis su vyšniomis
Snikersas
Ferero riešutėlis
Raudonasis aksomas
Gardumėlis
Napoleonas „Naujoviškas“
Kavos trapukas
Jaunystė
Griliažinis
Karamelinis
Rafaelo
Kavos morenginis
Aguoninis citrinukas
Moliūgėlis su namine karamele
Napoleonas „Senovinis“
Baltasis debesėlis
Alaus „Guiness“

14 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
15 €/kg
16 €/kg
16 €/kg
16 €/kg
16 €/kg
16 €/kg
16 €/kg
16 €/kg

TORTAI SU VEIDRODINE GLAZŪRA
Kokoso ir braškių „Meilė“
Mango ir pasiflorų „Tropinis karštis“
Ličių ir šokoladinio drakono „Saulėlydis“
Saldi šokolado ir karamelės „Akimirka“
Ypatingasis „Žalias rubinas“
Aviečių ir rožių šampano „Tobulumas“

25 €/kg
25 €/kg
25 €/kg
25 €/kg
25 €/kg
25 €/kg

SVEIKUOLIŠKI/VEGANIŠKI/TURINTIEMS ALERGIJŲ
TORTAI
1-ojo gimtadienio tortas
18 €/kg
Morkiukas
Kokosinis šokoladis
Miško samana
Šokoladinis
Gervuogių citrinukas
Migdolinis su uogomis
Pistacijų-juodųjų serbentų
Mango – pasiflorų
RAW mėlynių
RAW tiramisu
RAW avokadų – laimų
RAW pistacijų – juodųjų serbentų
RAW šokoladinis –apelsinų
RAW balto šokolado – aviečių – braškių

18 €/kg
20 €/kg
20 €/kg
22 €/kg
22 €/kg
22 €/kg
24 €/kg
24 €/kg
28 €/kg
28 €/kg
28 €/kg
28 €/kg
28 €/kg
28 €/kg

PYRAGAIČIAI*
Gervuoginė opera
Plikytas pyragaitis su vaniliniu kremu
Plikytas pyragaitis su karameliniu kremu
Mėlynių – kokoso pyragaitis
Mini pavlova
Maskarponės, braškių ir granatų pyragaitis
Mini tartaletė:
su citrininiu kremu ir morengu
su vaniliniu kremu ir vaisiais
Šokoladinis – karamelinis
Matcha ir juodųjų sezamų pyragaitis
Pistacijų – aviečių pyragaitis
Macarons pyragaitis su sūrio kremu ir avietėmis
Balto šokolado, pasiflorų, mango ir aviečių
pyragaitis

2,50 €/vnt
2,50 €/vnt
2,50 €/vnt
2,50 €/vnt
2,90 €/vnt
2,90 €/vnt
2,90 €/vnt
2,90 €/vnt
2,90 €/vnt
2,90 €/vnt
3,50 €/vnt
3,50 €/vnt
3,50 €/vnt

KEKSIUKAI*
1,50 - 2,50 €/vnt
Šokoladinis su vyšnių įdaru ir maskarponės kremu
Citrininis su citrinų įdaru ir vaniliniu kremu
Karamelinis su karameliniu įdaru ir kavos kremu
Vanilinis keksiukas su aviečių įdaru ir maskarponės kremu
Apelsininis su apelsinų įdaru ir sūrio kremu
PYRAGAI
Forminis skaičius/raidė su vaniliniu maskarponės kremu:
šokoladinis

20 - 25 €/vnt

vanilinis
Pyragas „Draugystė“
Pyragas „Trupininis su naminiu obuolių džemu“
Štrudelis (su varške; su obuoliais ir razinomis)
Sūrio pyragas „Niujorkas“

20 - 25 €/vnt
12 €/kg
12 €/kg
12 €/kg
18 €/kg

DESERTAI TAURĖSE*
Vanilinė panakota (su braškių; aviečių; mango;
miško uogų tyre)
Kavos panakota (su namine karamele;
su naminiu šokoladiniu riešutų kremu)
Vaisių – natūralių sulčių žele „Mozaika“
KITI SALDUMYNAI
Skruzdėlynas
Kanelės
Grybukai
Senoviniai vafliukai
Krokembušas (Croquembouche)
Macarons‘ai

2,50 €/vnt
2,80 €/vnt
2,90 €/vnt

15 €/kg
15 €/kg
16 €/kg
16 €/kg
24 €/kg
0,90 €/vnt

*Pyragaičių, keksiukų ir desertų taurėse minimalus užsakymo
kiekis 6vnt.

SALDUMYNŲ VAIKAMS ASORTIMENTAS
Natūralių sulčių želė tortas su varškės sluoksniu
(be cukraus; beglitiminis pagrindas)
Natūralių sulčių želė tortas su vaisiais
(be cukraus)
Lietinių tortas su namine karamele
Sveikuoliški abrikosų-datulių rutuliukai su
sėklomis
Natūralių vaisių sulčių guminukai
(be cukraus; nuo 500g)
Natūralios vaisių juostelės
(be cukraus; be želatinos; su chia sėklom; nuo
500g)
Spragėsių krepšeliai:
„pop-corns“ sūrūs; nuo 6 vnt
„pop-corns“ karamelizuoti; nuo 6 vnt
Mini keksiukai
(šokoladiniai moliūgų/jogurtiniai-bananiniai/
vaniliniai braškiniai/ cinamoniniai obuolių; be
cukraus; beglitimiai miltai; minimum 12 vnt)
Kanelės
(sveriamos; mažos; nuo 500g)
Grybukai
(vienetiniai; dekoruoti – pagal Jūsų šventės
tematiką; nuo 15 vnt)
Macarons‘ai
(vienetiniai; dekoruoti – pagal Jūsų šventės
tematiką; nuo 15 vnt)
Cake pops‘ai
(vienetiniai; dekoruoti – pagal Jūsų šventės
tematiką; nuo 15 vnt)
Morengai ant pagaliuko
(nuo 6 vnt)
Mini pavlova
(be kiaušinių; su kokosų grietinėle ir vaisiais; nuo
6 vnt)
Senovinis vaflis ant pagaliuko
(nuo 10 vnt)
Amerikietiški blyneliai ant pagaliuko
pagaliuko (su juoduoju šokoladu ir lioﬁlizuotais
vaisiais/uogomis; nuo 15 vnt)
Vaisiai indeliuose
(sezoninių vaisių gabaliukai indeliuose; nuo 10
vnt)
Vaisių vėrinukai su zefyrais
(sezoniniai vaisiai; nuo 10 vnt)
Senoviniai žagarėliai
(nuo 1kg)
Senovinis meduolis
Varškės spurgytės
(nuo 500 g)
„Tinginys“
(nuo 500 g)
Spurgytės „Donuts“
(nuo 10 vnt)

23 €/kg
22 €/kg
15 €/kg
100 g -2 €
100 g - 3,3 €
100 g - 3 €

1,2 €
1,5 €
1 vnt - 1,3 €

16 €/kg
1 vnt - 1,5 €

1 vnt - 1,5 €

1 vnt - 1,5 €

1,5 €
1 vnt - 2 €

1 vnt - 1 €
1 vnt - 1,5 €

1 vnt - 1,5 €

1 vnt - 1,1 €
12 €/kg
14 €/kg
14 €/kg
12 €/kg
1 vnt nuo 1 €

Avižiniai sausainiai
(be glitimo; be cukraus)
Amerikietiški sausainiai
(su juoduoju ir pieniniu šokoladu)
Sausainiai „Persikai“
Senovinis riestainis
Obuoliai „Skarelėse“
Ryžių skanučiai
Šokoladiniai krepšeliai
(nuo 10 vnt)
Naminiai zefyrai
(nuo 10 vnt)
Glotnučiai
(nuo 6 vnt)
Natūralios mini sultys
(nuo 6 vnt)

100 g - 1,4 €
1 €/vnt
1 vnt - 1,5 €
1 vnt - 1 €
100 g - 1,2 €
100 g - 1,2 €
1 vnt - 1,2 €
1 vnt - 1,2 €
1 vnt - 1,2 €
1 vnt - 1,2 €

UŽKANDŽIŲ ASORTIMENTAS
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UŽKANDŽIAI
Plikyti vienakąsniai
(4 rūšys: su varškės kremu ir kumpeliu/rūkyta
lašiša/krabų lazdele; su sūrio užkandėle)

120 vnt - 35 €
70 vnt - 25 €

Plikyti uždari
(su saliami; su pikantiška užkandėle; su skumbre
ir burokėliais arba su pikantiška užkandėle)

100 vnt - 30 €
50 vnt - 20 €

Trapūs krepšeliai
(6 rūšys: su saulėje džiovintais pomidorais
ir „Džiugo“ sūriu; su džiovintomis slyvomis ir
saulėgrąžomis; su ikrais; su rūkyta lašiša; su
kumpeliu ir pievagrybiais; su vištiena, persikais
ir porais)

54 vnt - 40 €
30 vnt - 25 €

Lietinių suktinukai
(su pievagrybiais ir morkomis; su varškės kremu
ir lašiša; su vištiena ir paprikomis)

100 vnt - 35 €
50 vnt - 25€

Mini kibinukai
(su kalakutiena; su grybais; su varške ir špinatais;
su vištiena, kumpiu ir saulėje džiovintais pomidorais; su daržovėmis; saldžia varške; su nutela ir
lazdyno riešutais)

40 vnt - 35 €
20 vnt - 25 €

Tradiciniai mini mėsainiukai
(su vištiena arba kiauliena; krapų česnakinis arba
pomidorų svogūninis padažas)

54 vnt - 35 €
30 vnt - 25 €

Ypatingi mini mėsainiukai (100% natūrali spalva)
Tradiciniai mėsainiukai su avinžirnių maltinuku
Raudonieji su kalakutiena ir mango padažu

20 vnt - 24 €
20 vnt - 26 €

Raudonieji su jautiena ir krienų padažu
Žalieji su lašiša ir marinuotų agurkėlių ir krapų
padažu
Mėlynieji su antiena ir vyšnių padažu

20 vnt - 26 €
20 vnt - 28 €

Tortilijų suktinukai
(su kumpeliu; su kepta lydekos ﬁle; su
daržovėmis)
„Spring rolls“ suktinukai
(su vištiena 10 vnt; su daržovėmis 10 vnt)
Pyragas kyšas:
Vegetariškas su daržovėmis
Vegetariškas su karamelizuotais svogūnais
Vegetariškas su burokėliais, feta ir špinatais
Su lašiša, špinatais ir Philadelphia sūriu
Su šonine ir voveraitėmis
Su vištiena, pomidorais ir mango
Su rudaisiais pievagrybiais ir čederiu
Su rikota ir šparagais
4 sūrių
Su kumpiu ir sūriu
Su vytintu kumpiu ir kriaušėmis

20 vnt - 30 €
60 vnt - 30 €
30 vnt - 20 €

20 €

20,50 €/vnt
20,50 €/vnt
20,50 €/vnt
20,50 €/vnt
20,50 €/vnt
20,50 €/vnt
20,50 €/vnt
20,50 €/vnt
20,50 €/vnt
20,50 €/vnt
20,50 €/vnt

Burbulinio vaflio sumuštinis
1 vnt - 4 €
(su rūkyta dešrele ir traškiais karamelizuotais svogūnais;
su plėšyta vištiena, česnakiniu padažu ir daržovėmis;
su kepta lašiša ir salotomis; su jautiena ir natūraliai
pamarinuotomis daržovėmis; su kiaušiniu, šonine ir sūriu.)
UŽKANDŽIŲ RINKINIAI
Užkandžių rinkinys „S001“
Sluoksniuotos tešlos šulinėlis su bri
Skrebutis su rožiniu putpelių kiaušiniu
Daržovių keksiukas
Skrebutis su kumpeliu
Trapios tešlos krepšelis su lašiša
Spring rolls su vištiena

50 vnt - 25 €

Užkandžių rinkinys „S002“

50 vnt - 30 €

Tortilijų suktinukai su kalakutiena
Canape su naminiu vištienos paštetu ir bruknių džemu
Trapios tešlos krepšeliai su kumpeliu ir paprikomis
Ryžių/lašišos rutuliukai
Saliami užkandis su mozarela
Sūrio spurgytės
Užkandžių rinkinys „S003“
Špinatų omletas,lašiša, Philadelphia sūris
Lavašo suktinukai su rūkyta vištiena
Canape su avinžirnių užtepėle
Užkandis su vytintu kumpiu
Sūrio rutuliukai
Spring rolls su daržovėmis

40 vnt - 25 €

Užkandžių rinkinys „S004“
Canape su anakardžių ir lašišos užtepėle
Sūrio krepšelis su avokadais
Sluoksn. šulinėlis su saliami
Kumpelio keksiukai
Tortilijos suktinukais su daržovėmis
Krepšeliai su vištiena

50 vnt - 30 €

Užkandžių rinkinys „S005“
60 vnt - 30 €
Plikytas pyragaitis su kumpeliu
Sluoksn. krepšelis su sūriu ir alyvuogėmis
Tortilijos suktinukas su saliami ir daržovėmis
Džiugo rutuliukai
Krepšelis su ikrais
Canape su naminiu paštetu ir juodaisiais serbentais
Užkandžių rinkinys „S006“
Skrebutis su upėtakio ﬁle
Užkandis ragelis su vištiena ir varške
Filo krepšelis su avokadu ir krevetėmis
Anties krūtinėlės užkandis su persikais
Tortilijų krepšeliai su BBQ jautiena
Užkandis su pomidorų džemu ir kumpeliu

60 vnt - 40 €

UŽKANDŽIŲ ASORTIMENTAS
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Užkandžių rinkinys „S007“

50 vnt - 35 €

Krepšelis su grybų įdaru
Žalio sūrio krepšelis su tunu ir avokadu

Farširuota žuvis

Skrebutis su pikantiška krevete

18 - 20 €/kg

(starkis; lydeka; upėtakis; lašiša)

Formines duonos krepšelis su vištiena ir „Džiugu“
Skrebutis su ožkų sūriu, obuoliais ir kumpiu
Užkandžių rinkinys „S008“

KITA

Įdaryta višta
50 vnt - 40 €

Belgiško vaflio kąsnelis su pomidoru ir mozarela

(su džiovintais vaisiais; su pistacijų riešutais)
Vyniotiniai, slėgtainiai:

Trapus „šaukštelis“ su brie ir spanguolių džemu

16 €/kg

12 €/kg

Natūralus vištienos vyniotinis (su miško
grybais arba džiovintais vaisiais

Krepšelis su jautiena
Sluoksniuotas kąsnelis su vytintu kumpiu ir kriauše

Kepta kiaulienos sprandinė

Amerikietiškas blynelis su sūrio kremu ir rūkyta lašiša

Kiaulės liežuvių ir ausų vyniotinis

Raudono sūrio krepšelis su kalakutienos kumpeliu

Kiaulienos vyniotinis su morkomis

Sūrių ir alyvuogių rinkinys
(5-7 rūšių sūriai; 3 rūšių alyvuogės)

25 - 40 €

Keptos duonos su sūriu tortas

25 €/vnt

Naminis vištos kepenėlių paštetas 500g
Salotos (minimum 10 vnt)

12 €
2,5 €/vnt

Cezario salotos su vištiena
Kepta duona su česnakiniu sūrio padažu
Rinkinys prie alaus
(kepta duona su sūriu, svogūnų žiedai tešloje,
krabų lazdelės tešloje, picos užkandis, kiaulių
ausytės, vytintos mini dešrytės, česnakinės
alyvuogės, saliami „rožės“, „Džiugo“ gabaliukai,
šoninės vėrinukai su džiovintomis slyvomis ir
marinuotais pievagrybiais)

16 €/kg
26 - 40 €

Jautienos liežuvio su mėlynuoju kopūstu,
vynuogėmis ir saulėgrąžomis
Nicos salotos
Kalakutienos, mango, špinatų salotos su
sėklomis
Burokėlių ir fetos
Meksikietiškos

Užkandžių vėrinukų bokštelis
(sūris, daržovės, mėsytės)

30 €

Mini brioche sumuštiniai
(8 vnt su daržovėmis, kumpiu ir putpelės
kiaušiniu; 8 vnt su traškia vištiena; 8 vnt su
jautiena ir sūriu)

30 €

Sumuštinukai ant iešmelių
(su kumpiu ir sūriu)

60 vnt - 25 €

Brusketų rinkinys

25 vnt - 30 €

(pomidorų baziliko; česnakinių rudųjų pievagrybių;
vytinto kumpio ir meliono; krevetės su avokadu,
vištiena su mango)

Graikinės salotos

Naminė ruginė duona

1 vnt - 2,5 €

(be cukraus, be mielių, 700-800g)
Naminė ruginė duona su sėklomis
(be cukraus, be mielių, 700-800g)

1 vnt - 2,8 €

UŽKANDŽIŲ VAIKAMS ASORTIMENTAS
UŽKANDŽIŲ RINKINIAI

UŽKANDŽIAI
Mini brioche mėsainiukai su vištiena
(naminė brioche bandelė + naminis jogurto
padažas + salotos + vištienos ﬁle maltinukas +
pomidoro riekutė + sūris + marinuotas agurkėlis)

20 vnt - 30 €

Mini kibinukai
(10 vnt su vištiena + 10 vnt su varške ir klevų
sirupu)

20 vnt - 22 €

Sluoksniuotos tešlos pyragas su vištiena ir
daržovėmis (6-8 asm.)

20 €/vnt

Daržovių pyragas (kyšas) „Pavasaris“
(su varške ir daržovėmis; ~10asm.)

21 €/vnt

Standartinio dydžio kibinai
(su vištiena; su kiauliena; su daržovėmis; su varške
ir špinatais/ esant poreikiui atiduodami karšti,
iškart iš krosnies/ minimum 15 vnt)

1,50 €/vnt

Mini čeburekai
(varškės tešla; su kalakutiena; esant poreikiui
atiduodami karšti, iškart iš krosnies; kepami ne
aliejuje)

10 vnt - 15 €

Vištienos iešmelis
(vištienos ﬁle; pridedamas naminis padažas;
kepta krosnyje)

10 vnt - 15 €

Lašišos iešmelis su apelsinais
(lašišos ﬁle + apelsinai; pridedamas naminis
padažas; kepta krosnyje)

10 vnt - 18 €

Kukurūziniai dešrainiukai
(vaikiškos dešrelės + kukurūzų miltų tešla;
pridedamas naminis padažas; ant iešmelių)

20 vnt - 25 €

25 €

Mini užkandžių rinkinys „V002“:
5 vnt kroasanai su vištienos kumpeliu
5 vnt mini kyšai su daržovėmis
5 vnt mini kibinukai su vištiena
5 vnt mini picukės „meškučiai“

25 €

Traškių užkandžių rinkinys „V003“:

30 €

Daržovių traškučiai
Avinžirnių spragėsiai
Sėklų duoniukai
Sūrio sausainiukai
Česnakinės duonos traškučiai
Bulvių spiralės
Užkandžių rinkinys „V004“:
10 vnt sumuštinukų „Sraigelė“
10 vnt mozarelos – pomidoriukų užkandėlių
10 vnt sumuštinukų su rūkyta lašiša „Laiveliai“
10 vnt sumuštinukų su sūriu „ Pelytė“
10 vnt sūrio-makaronų rutuliukų (mac&cheese)

30 €

5 vnt salotų su vištiena vaflyje

Sukta picukė
(beglitimių miltų tešla + rikota + pomidorų pasta +
vištienos kumpelis; ant iešmelių)

12 vnt - 15 €

Dešrelių kokoniukai
(varškės tešla + vaikiškos dešrelės; ant iešmelių;
pridedamas naminis padažas)

12 vnt - 15 €

Traškūs vištienos kepsneliai „Chicken nuggets“
(naminiai vištienos ﬁle maltinukai + kukurūzų
dribsnių džiuvėsėliai; pridedamas naminis
padažas; minimum 500 g)

100 g - 3 €

Mini Mini mėsainiukai
(naminė mielinė bandelė + jautienos maltinukas +
padažas + sūris + agurkėlis + pomidoriukas +
salota; vienakąsnis užkandis ant iešmelio)

Mini užkandžių rinkinys „V001“:
5 vnt kroasanai su kiaulienos kumpeliu
5 vnt mini kyšai su vištiena, sūriu ir mango
5 vnt mini dešrainiukai „šuniukai“
5 vnt mini picukės „kačiukai“

Užkandžių rinkinys „V005“:
10 vnt užkandėlių „Pingviniukai“
10 vnt užkandėlių „Raganos šluota“
10 vnt sumuštinukų su kumpiu „Laiveliai“
10 vnt sūrio rutuliukai
15 vnt mini keksiukų su daržovėmis
10 vnt salotos tortilijų krepšeliuose

Užkandžių rinkinys „V006“:
27 €
6 vnt belgiško vaflio picukės
6 vnt bandelės su vištienos maltinuku „Paršiukas“
12 vnt sumuštinukų „Vyšnios“
12 vnt sumuštinukų „Peliukas Mikis“
6 vnt salotos lietinių „zigzage“
6 vnt omleto suktinukai su kumpiu
6 vnt sumuštinukai su vaikišku (grikių) paštetu be mėsos
Daržovių lazdelės su avokadų užtepėle

15 vnt - 11 €

30 €

14 €

