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Šventinės vakarienės meniu
SALOTOS
(pasirinkti 3)
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Karališka krevetė siūlinėje tešloje
Aisbergo salotos su kietuoju sūriu
Salotos su kalakutiena ir karamelizuotomis kriaušėmis
Avokado salotos su krevetėmis
Sveikuolių salotos su burokėliais apelsinais ir chia sėklomis
Gaivios salotos su vištiena
Graikiškos salotos
Lęšių salotos su keptais burokėliais ir slyvomis
Salotų užkandis su lašišos kąsneliu sūrio krepšelyje
Natūralių daržovių asorti
Salotų mix'as su kriaušėmis ir ožkų pieno sūriu
Mišrainė su jaučio liežuviu
Kalafiorų mišrainė su pievagrybiais
Kelmučių mišrainė
Balta mišrainė
Brokolių mišrainė su cherry pomidoriukais
Keptos duonos mišrainė prie alaus

ŠALTOS MĖSOS ASORTI arba BRUSKETOS (pasirinkti 2)
❖ Naminiai vištienos-kiaulienos vyniotiniai
ARBA
❖ Brusketa su rikotos sūriu ir apkeptomis vynuogėmis
❖ Brusketa su džiovintomis slyvomis apsuktomis pančeta
❖ Brusketa su serano kumpiu ir figomis
❖ Brusketa su lašišos ir anakardžių kremu
❖ Brusketa su pistacijomis ir granatų sėklomis
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SILKĖ
(pasirinkti 1-2)
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Mini burokėlių-silkės vyniotinis
Silkės užkandis su namine duona
Rožiniai silkės rutuliukai
Silkės užkandis su avokadu ir chia sėklomis ant ruginės duonelės
Silkė su brokoliais ir spanguolėmis
su svogūnais ir garstyčiomis
su svogūnų džemu
su džiovintais baravykais ir graikiškais riešutais
su porais ir obuoliais
❖ su voveraitėmis
LAŠIŠA
(pasirinkti 1)
❖ Lašišos vyniotinis su špinatais
❖ Lašišos bokšteliai su varške ir ikrais
❖ Lašišos tartaras
ŽUVIS
(pasirinkti 1)
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Jūros lydekos piršteliai sezame
Jūros lydekos piršteliai riešutuose
Žuvies spurgos
Lydekos sušis
Ledjūrio menkės piršteliai su agurkų padažu
Nilinis ešerys užkeptas salieru ir morkytėmis
Įdaryta lydeka
Įdarytas karpis
KIAULIENA
(pasirinkti 1)

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Kiaulienos sprandinė, įdaryta slyvomis, pagardinta garstyčiomis
Kiauliena su pistacijomis
Baravykais įdaryta kiaulienos šoninė
Kiaulienos štrudelis su špinatais
Glazūruota lėto kepimo kiaulienos sprandinė
Kiaulienos nugarinės bokšteliai su saulėje džiovintais pomidorais
JAUTIENA
(pasirinkti 1)

❖
❖
❖
❖

Jaučio liežuvio terinas sūrio krepšelyje
Jaučio liežuvis su krienais
Jautienos vyniotinis su sūriu
Jautienos roletas su pistacijomis

www.ogire.lt
pobuviai@ogire.lt
direktorė Onutė +370 68 013 644
administratorė Greta +370 62 187 559

PAUKŠTIENA
(pasirinkti 1)
❖ Įdaryta višta (su džiovintomis spanguolėmis/ džiovintais vaisiais/ pistacijomis)
❖ Įdarytos vištienos šlaunelės (su džiovintomis spanguolėmis/ džiovintais vaisiais/
pistacijomis)
❖ Vištienos terinas su raudono vyno drebučiais
❖ Kepta kalakuto filė su vyne karamelizuotomis kriaušėmis
❖ Kalakutienos paštetas su raudono vyno drebučiais
KARŠTI PATIEKALAI
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vištienos krūtinėlė įdaryta su varške ir špinatais/ voveraitėmis/ rūkyta šonine ir sūriu
Perlenktas vištienos kepsnys su mocarelos sūriu, paskanintas migdolų padažu
Glazūruota vištienos krūtinėlė įdaryta saulėje džiovintais pomidorais ir fetos sūriu
Perlenktas vištienos kepsnys su kiviu ir kriaušėmis
Pikantiškas vištienos–kiaulienos suktinukas
Pistacijomis, žemės riešutais ir džiovintomis spanguolėmis įdaryta kiaulienos išpjova
Kiaulienos krepšelis su voveraitėmis
Kiaulienos išpjova baravykų padaže
Kiaulienos nugarinės suktinukas su brendyje brandintomis slyvomis ir vyno padažu
Kiaulienos sprandinės didkepsnis su vynuogių pagardu
Kiaulienos sprandinė BBQ padaže
Kiaulienos suktinukas su marinuotais agurkėliais ir garstyčiomis
Kiaulienos nugarinės kepsnys su pesto padažu
Lašišos kepsnys su medaus-garstyčių padažu
Apelsinų sultyse marinuota lašiša
Cukinija įdaryta daržovėmis ir mocarelos sūriu
Veganiški cukinijos suktinukai su kuskusu ir saulėje džiovintais pomidorais
GARNYRAS

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Keptos bulvės su kmynais
Apkepti bulvių griežinėliai
Bulvių bokšteliai su brokoliais
Bulvių piurė (su žirneliais/ sūriu)
Pikantiški ryžiai
Perlinis kuskusas

❖
❖
❖
❖

Kepti burokėliai su šparaginėmis pupelėmis ir mini morkytėmis
Karštos daržovės (kalafijorai, brokoliai, morkos, šparaginės pupelės)
Grill daržovės
Šaltų salotų asorti
KARŠTI PATIEKALAI VAIKAMS

❖ Vėžliukas nindzė su bulvytėmis fri
❖ Paukščiukai makaronų lizdeliuose
❖ Vištienos kepsneliai su bulvytėmis fri
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UŽKANDŽIAI ANT ALAUS STALO
❖ Rinkinys prie alaus: kepta duona, sūrio lazdelės, jalapeno užkandis, svogūnų žiedai,
rūkytos kiaulienos ausys, krevečių traškučiai.
❖ Vyriška užkanda prie degtinės: dzūkiški rūkyti, sūdyti lašinukai, perliniai svogūnėliai,
kornišonai, svogūnų laiškai, agurkai, pomidorai, juoda duona.
ARBA
❖ Įvairūs užkandžiai: įvairios mėsytės, sūriai, duonelės, užtepėlės, kepta duona, alyvuogės,
daržovės, vaisiai, uogos.
Pasirūpiname: visais reikalingais indais, staltiesėmis, servetėlėmis, kava, arbata, sultimis, stalo
vandeniu su citrina, mineralinio vandens buteliukais, vaisių asorti (pagal sezoną).
ANTRA DIENA
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Svogūninė sriuba su česnaku gardintu batonėliu;
Aštri sriuba su česnaku gardintu batonėliu;
Raugintų kopūstų sriuba su kiaulienos šonkauliukais;
Trinta moliūgų sriuba su skrebučiais ir džiovintomis moliūgų sėklomis;
Kiaulienos buljonas su kibinais;
Kruasanas su kumpiu ir sūriu.

Stalų sutvarkymas, šaltų patiekalų, alaus stalo užkandžių, kavos ir vaisvandenių papildymas.

