
MENIU 

SKANAUS !!! 

Picos    32cm 42cm 

P1 Vištienos BBQ  12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris, vištiena, ananasai, BBQ padažas)    
   
P11 Vištienos su pomidorais  12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris, vištiena, pomidorai, pievagrybiai)   
 
P2 Vištienos salsa  12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris, vištiena, pievagrybiai, svogūnai, salsa)   
 
P3 Vištienos su saulėje džiovintais pomidorais  13.99 18.99 
(Pomidorų padažas, sūris, vištiena, saulėje džiovinti  
pomidorai, mocarela, juodosios alyvuogės, garžgarstės)  
    
P4 Mexico            13.99 18.99 
(Pomidorų padažas, sūris, malta jautiena, konservuota raudona 
paprika, raudonieji  svogūnai, juodosios alyvuogės, salsa, jalapeno pipirai)  
    
P5 Paprastoji            12.99 17.99  
(Pomidorų padažas, sūris, malta jautiena, svogūnai, konservuoti kukurūza
      
P6 Sočioji             13.99 18.99 
(Pomidorų padažas, sūris, malta jautiena, karštai rūkytas kumpis,  
saliamis, pievagrybiai, svogūnai, BBQ padaža)   
   
P7 Klasikinė          12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkyta šoninė,  
pievagrybiai, pomidorai, marinuoti mažieji svogūėliai, BBQ padažas)
     
P8 Šoninės su svogūnais           12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkyta šoninė, svogūnai, marinuoti 
agurkai, garžgarstės) 
     
P9 Šoninės ir saliamio  13.99 18.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkyta šoninė, saliamis,  
jalapeno pipirai, salsa padažas, svogūnai, juodosios alyvuogės)  
     
 
 

P10 Su šonine ir kelmučiais  12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkyta šoninė, svogūnai, 
marinuoti kelmučiai, garstyčių padažas)  
    
P12 Saliamio ir pomidorų  12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris, saliamis, pomidorai, svogūnai, garžgarstės)  
 
P13 Degioji    13.99 18.99 
(Pomidorų padažas, sūris, saliamis, juodosios alyvuogės, svogūnai,  
aitriosios grūstos paprikos, čili pipiriukai)  
     
P14 Alcapone    13.99 18.99 
(Pomidorų padažas, sūris, saliamis, karštai rūkytas kumpis, pievagrybiai,  
marinuoti agurkai, svogūnai) 
 
P15 Vezuvijaus    11.99 16.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkytas kumpis) 
  
P16 Havajų    12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkytas kumpis, konservuoti  ananasai) 
 
P17 Bahamų    12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris, vištiena, konservuoti kukurūzai,  
konservuoti  ananasai) 
 
P18 Capriccio    12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkytas kumpis, pievagrybiai)  
 
P19 Margarita    10.99 15.99 
(Pomidorų padažas, sūris, mocarela)  
     
P20 Grybų    11.99 16.99 
(Pomidorų padažas, sūris, pievagrybiai)   
 
P21 Gaivioji su saulėje džiovintais pomidorais 14.99 20.99 
(Pomidorų padažas, sūris, , Iceberg salotos, garžgarstės,  
saulėje džiovinti pomidorai, kietasis sūris)  
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P22 Įvairių sūrių   13.99 18.99 
(Pomidorų padažas, sūris, mocarela, medžiotojų sūris, pelėsinis sūris 
 
P23 Tuno   12.99 17.99 
(Pomidorų padažas, sūris,konservuotas tunas,  
pomidorai, svogūnai, juodosios alyvuogės)  
     
P24 Su krevetėmis   13.99 18.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkytas kumpis, krevetės,  
marinuoti mažieji svogūnėliai, vyšniniai pomidorai, garžgarstės) 
 
YPATINGOSIOS Picos    32cm 42cm 
 
P25 Contadina (daug daržovių)  15.99 21.99 
(Pomidorų padažas, sūris, vytintas kumpis,  
vyšniniai pomidorai, garžgarstės, iceberg salotos, kietasis sūris)  
 
P26 Sombrero    14.99 20.99 
(Pomidorų padažas, sūris, malta jautiena, karštai rūkyta šoninė, raudonieji 
svogūnai, juodosios alyvuogės, raudonosios pupelės, konservuoti kukurūzai, 
grūsti čili pipiriukai, nachos traškučiai, salsa padažas)  
 
P27 Privačioji    14.99 20.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkyta šoninė, karštai rūkytas kumpis,  
vištiena, raudonieji svogūnai, vyšniniai pomidorai, BBQ padažas) 
    
P28 Keturių sezonų   14.99 20.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkyta šoninė – raudonieji svogūnai,  
krevetės – vyšniniai pomidorai, karštai rūkytas kumpis – pievagrybiai,  
malta jautiena – jalapeno pipirai, garžgarstės)  
 
P29 Tichuana    14.99 20.99 
(Pomidorų padažas, sūris, vištiena, marinuoti svogūnėliai, garžgarstės,  
vyšniniai pomidorai, kietasis sūris)  
     
P30 Kumpio su saulėje džiovintais  
pomidorais ir „Feta“   14.99 20.99 
(Pomidorų padažas, sūris, karšto rūkymo kumpis, saulėje džiovinti 
pomidorai, sūris „Feta“, garžgarstės, juodosios alyvuogės) 

     
P31 Vaikiška pica „Katinėlis“  25 cm  11.99 
(Pomidorų padažas, sūris, pieniškos dešrelės,   
karštai rūkytas kumpis, pomidorai, agurkai, alyvuogės (akytėms) 
 
Picų roletai (suktinukai)(2vnt.):    9.00  
R1 Švelnus (Pomidorų padažas, sūris, karštai rūkytasvkumpis, pievagrybiai, 
BBQ padažas) 
R2 Aštrus (Pomidorų padažas, sūris, malta jautiena, jalapeno pipirai, 
svogūnai, salsa padažas)   
 
Picų piršteliai:  
PP1 Švelnūs     7.99 
(Česnakinis aliejus, sūris, kmynai, prieskoniai)   
PP2 Aštrūs     7.99 
(Česnakinis aliejus, sūris, kmynai, grūsti čili pipiriukai, prieskoniai)  
 
Prie kiekvienos picos galite pasirinkti padažus: švelnus, česnakinis, aštrus, 
kari, garstyčių, sweet shilli. 
Visas picas galime pagaminti ir aštraus skonio! 
 
Papildomi ingredientai: 
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Sūris   2.50 
Kumpis  2.50 
Saliamis  2.50 
Malta jautiena  2.50 
Vištiena  2.50 
Tunas  2.50 
Krevetės  2.50 
Pievagrybiai  2.00 
Pomidorai  2.00 
Saulėle džiovinti pomidorai 2.00 
Juodosios alyvuogės 2.00 
 

Marinuoti agurkėliai 2.00 
Jalapena pipirai 2.00 
Čili pipiriukai  2.00 
Marinuoti svogūnėliai 2.00 
Svogūnai  1.00 
Paprika  2.00 
Piripiri pipirai  2.00 
Ananasai  2.00 
BBQ padažas  2.00 
Salsa padažas  2.00 
Papildomas padažas 2.00 

*Kainos litais 
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Kebabai    mažas      didelis
  
K1 Kebabas lavaše   7.00 9.00 
(kopūstai, pomidorai, agurkai, svogūnai, vištiena, padažas)  
K2 Kebabas lavaše su sūriu  7.90 9.90 
 (kopūstai, pomidorai, agurkai, svogūnai, vištiena, sūris, padažas) 
K3 Kebabas  lėkštėje                 9.90 
(vištiena, bulvytės fri, daržovės, padažas)   
K4 Kebabas turkiškoj duonelėj                 8.00 
(kopūstai, pomidorai, agurkai, svogūnai, vištiena, padažas) 
K5 Kebabo sriuba                3.90 
(kebabo mėsa, makaronai, padažas, svogūnai, prieskoniai)      
Pasirinkite padažą: švelnus, česnakinis, aštrus, kari, garstyčių, sweet shilli. 
 
Kiti patiekalai: 
 
A1 Gruzdinti vištienos kepsneliai (6vnt.) su daržovėmis 9.50 
A2 Gruzdinti koldūnai su mėsos įdaru   7.00 
A3 Gruzdinti koldūnai su vištienos, baravykų ir sūrio įdaru 8.00 
A4 Gruzdinti kalmarų žiedai tešloje   11.50 
A5 Gruzdinti blyneliai „Sprig rolls“ įdaryti daržovėmis (12vnt)  6.90 
A6 Gruzdintos bulvytės   4.00 
A7 Gruzdintos bulvytės su daržovėmis  5.90 
A8 Gruzdintos dešrelės su daržovėmis ir fri bulvytėmis (2vnt.) 8.50 
  
Pasirinkite padažą: švelnus, česnakinis, aštrus, pomidorų, kari, garstyčių, 
sweet shilli. 
 
Salotos  
D1 Daržovių su kumpiu   7.00 
(salotos, agurkai, pomidorai, marinuotos paprikos, karštai rūkytas kumpis, 
sūris) 
     
D2 Daržovių su vištiena    7.00 
(salotos, agurkai, pomidorai, marinuoti agurkėliai, vištiena, sūris)
    
D3 Meksikietiškos   8.00 
(salotos, pupelės, pomidorai, konservuoti kukurūzai, raudonieji svogūnai, 
vištiena, sūris)   

D4 Graikiškos    8.00 
(salotos, pomidorai, konservuotos paprikos, svogūnai, agurkai, sūris „Feta“, 
juodosios alyvuogės)   
 
D5 Krevečių     9.00 
(salotos, konservuoti  ananasai, konservuoti kukurūzai, sūris, krevetės)
    
Prie salotų siūlome pasirinkti padažą: švelnus, česnakinis, aštrus, garstyčių, 
kario, alyvuogių aliejus) 
 
Bandelė kepta krosnyje (1vnt.)   1.00 
 
Karštieji gėrimai: 
 
Juoda kava    2.50 
Espresso kava    2.50 
Latte kava     3.50 
Capuccino kava    3.50 
Ypatingoji latte  kava    4.50 
(karamelės, riešutų, pistacijų, , mėtų, čilli, žaliųjų bananų)  
 
Gaivieji gėrimai   330ml 500ml 
 
Coca cola   2.50 3.50 
Sprite    2.50 3.50 
Fanta    2.50 3.50 
Nestea    2.50 3.50 
Mineralinis vanduo (gazuotas/negazuotas)  3.00 
Sultys (200ml)              2.00 
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