MENIU
ŠALTI UŽKANDŽIAI
JAUTIENOS TARTARAS
ridikėliai, karamelizuotų svogūnų tyrė, topinambų traškučiai, lioﬁlizuotas baravykas,
šalotinių svogūnų ir krienų padažas, kaparėliai, petražolės

*7

€ 18
BUROKĖLIŲ IR OŽKOS SŪRIO KREMO DUO
virti, marinuoti, fermentuoti burokėliai, fermentuotos žaliosios vynuogės, burokėlių
antklodė, kanapių sėklos, alyvuogių aliejaus pudra

* 7, 8

€ 15
OTO CEVICHE
citrinos, laimo ir greipfruto sultyse marinuotas otas, greipfrutai, žirnelių
kremas, citrinų gelis, avokado tyrė, balandos ir tapijokos traškutis

* 1, 4, 7

€ 16

KARŠTI UŽKANDŽIAI
GRYBŲ RIZOTAS SU KANKORĖŽIAIS
kankorėžių sultinys, marinuotos voveraitės, lioﬁlizuoti baravykai, špinatai,
peletrūno aliejus, alyvuogių aliejaus pudra

*7

€ 15
BARAVYKŲ SRIUBA
vištienos sultinys, bulvių kroketas, trimitėliai

€ 10

* 1, 3, 7

KARŠTIEJI PATIEKALAI
„LA TROŠKINYS“ PAGAL MUS
saldžios bulvės, baklažanai, pomidorai, cukinija, sviestinis moliūgas,
„romesco“ padažas, bazilikų pesto * 8

€ 21
OTO FILĖ
blanširuota okra, špinatų „gnocchi“, fermentuotas obuolys,
žirnelių kremas, krevečių sultinio padažas * 1, 2, 3, 7

€ 32
KEPTAS KARVELIS
keptas obuolių ir salierų suktinis, fermentuotos šilauogės, degintas poras,
juodosios voveraitės, „demi-glace“ padažas * 7, 9

€ 36
JUODOJO ANGUS IŠPJOVA
jaunos bulvytės, prernykštis salieras, brokolis,
šalotinių svogūnų tyrė, gelteklė, perliniai svogūniukai, peletrūnų aliejus,
„demi-glace“ padažas * 7, 9

€ 38
ELNIENOS NUGARINĖ
burokėlių trio (keptais, marinuotais, fermentuotais), salierų-obuolių tyrė, marinuota
voveraitė, spanguolės, kreivabudės, raudono vyno-burokėlių „demi-glace“ padažas su
garstyčių sėklomis, aviečių balzamiko actas, kale kopūsto pudra * 7, 9, 10

€ 34

DESERTAI
AVIETĖ SU AVIETĖMIS
aviečių putėsiai, šviežios avietės, aviečių ir juodo Balzamico padažas, šeivamedžio
arbatoje fermentuotos avietės, rūgštynių lapeliai, lioﬁlizuotų aviečių pudra * 3, 7

€ 14
CITRINA
baltojo šokolado, kriaušių ir citrinų kremas, citrinų morengo dulkės,
saldymedžio ir šafrano padažas, cukraus kristalų traškutis * 1, 3, 7

€ 12
SALDI SROVĖ
baltojo šokolado, juodojo šokolado ir mangų akmenukai, mangų kriauklytės, riešutų
koralai, žemės riešutų chalvos smėlis, šokolado ir karamelės padažas * 1, 5, 7, 8

€ 13

ATGAIVA GURMANAMS
skumbrės ledai, duonos trupiniai, šilauogės, imbieras ir žaliosios citrinos žievelė,
traškus juodasis koralas * 1, 3, 4, 6, 7

€9

* Alergenai. Detalaus alergenų sąrašo prašykite padavėjo.

Jei buvo skanu ir patiko, būsime laimingi, jei pasidalinsite savo įspūdžiais

