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VEGETARIŠKI „TACOS“

„BURRITA BOWL“ SU TILAPIJA
„PANKO“ PLUTELĖJE

01

gruzdinta marinuota tilapijos filė „panko“ plutelėje,
avokadų padažas, romaninės salotos, vyšniniai
pomidorai, agurkai, konservuotos pupelės, konservuoti
kukurūzai, marinuoti svogūnai, šviežios Chalapos
paprikos , mangų padažas, mėta, kalendra, sezamai.

PANKO TILAPIA BURRITOS BOWL

panko fried tenderised tilapia fillet, avocado sauce,
romaine lettuce, cherry tomatoes, cucumbers, canned
beans, canned corn, pickled onions, fresh jalapeno pepper,
mango sauce, mint, coriander, and sesame seeds.

7,00 €

01

tortilija, romaninės salotos, avokadų padažas, grilinti
„portobello“ grybai, grilinta paprika, mangų salsa, feta,
šviežios Chalapos paprikos, kalendra, žaliosios citrinos.

VEGETARIAN TACOS

tortilla, romaine lettuce, avocado sauce, grilled Portobello
mushrooms, grilled paprika, mango salsa, feta, fresh
jalapeno pepper, coriander, and lime.

4,00 €

02

GRILINTAS LAŠIŠOS KEPSNYS

marinuota lašišos filė, „portobello“ grybai, vyšniniai
pomidorai, virti ryžiai, gardinti prieskoninėmis
žolelėmis, batatų padažas su grūdėtosiomis
garstyčiomis ir konservuotomis Chalapos paprikomis,
kalendra, žaliosios citrinos.

BBQ SALMON STEAK

tenderised salmon fillet, Portobello mushrooms,
cherry tomatoes, boiled rice seasoned with herbs,
sweet potato sauce with grainy mustard and canned
jalapeno pepper, coriander, and lime.

12,00 €

03

GRILINTI ŠONKAULIAI

„BURRITA BOWL“ SU VIŠTIENA

RIBS

CHICKEN BURRITOS BOWL

marinuoti kiaulienos šonkauliai, baklažanai,
pievagrybiai, aitriosios paprikos, vyšniniai
pomidorai, mini kukurūzų burbuolės, ananasų
salsa, kalendra.
tenderised pork ribs, aubergine, champignons,
hot paprika, cherry tomatoes, baby sweet corn,
pineapple salsa, and coriander.

12,00 €

04

marinuota vištienos šlaunelių mėsa, virtos bolivinės balandos su
sviestu, romaninės salotos, konservuotos raudonosios pupelės,
avokadai, marinuoti svogūnai, mangų padažas, gvakamolė,
fetos sūrio kremas, kalendra.
tenderised chicken thigh meat, boiled quinoa with butter,
romaine lettuce, canned kidney beans, avocado, pickled onions,
mango sauce, guacamole, feta cheese cream, and coriander.

7,00 €
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04
05

PASIFLORŲ IR AVIEČIŲ ŠERBETAS
meduolių tešlos trupiniai, pasiflorų šerbetas su
persikų gabaliukais, aviečių šerbetas, aviečių
padažas, baltojo šokolado pudra, mėta.

PASSIONFRUIT AND RASPBERRY
SHERBET

gingerbread crumbs, passionfruit sherbet with
peach bits, raspberry sherbet, raspberry sauce,
white chocolate powder, and mint.

4,50 €
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