SRIUBOS
Dienos sriuba

2.00 €

Žvej o nam in ė peč iaus d uon a

Žvejo sriuba

3.00 €

Lašiša , j ūro s lydeka, bulvės, morkos ir c itrina,
žvej o namin ė peč iau duona

Charčio sriuba

4.00 €

Jautiena, alyvuog ės, pievagryb ia i, pap rik a, j alap enas, ryžiai,
Žvej o nam in ė peč iaus d uon a

UŽKANDŽIAI
Žvejo naminė pečiaus duona

2.50 €

Svie stas, alyvuog ių alieju s

Silkė tradicinė

3.50 €

Silkės f ile, bu lvės, svog ūnas, p omidoras, g riet inė

Lašišos karpačio

6.20 €

Jautienos karpačio

7.50 €

Dėl informac ij os apie maisto produktuo se (pat iek aluose) e san čias
alergij ą ir n e to lera vimą su kelian čias medžiag as teirautis perso nalo.

SALOTOS
Žaliosios

3.50 €

Įvairio s sa lo to s, sezoninės daržo vė s, d aigai, c itrin is p ag ard as

Burokėlių salotos

3.50 €

Bu rokėliai, rūco lo s sa lo to s, feta sū ris, c itrin inis padažas

Vištienos su pistacijų užpilu

5.00 €

Kepta ant grilio višt ieno s file, įva irios salotos, maišyto s sėk los,
mūsų pistac ij ų užpilas

Lašišos

5.20 €

Kepta lašiša o rk aitėje, į vairio s sa lo to s, a vok ad as, agu rk as,
no ri lapai, apelsin ų pag ardas

Krevečių salotos

10.00 €

Įvairio s sa lo to s, sezoninės, d aržovės, tig rinės didžiosios
krevetės, padažas su „Džiu go“ sūriu

PICOS
Pagal tik ras itališkas t rad icijas (3 2 cm)

Aštrioji

5.00 €

Picų p adažas, sūris, sa liam is, šo ninė, paprik a, svog ūnai,
j alapeno pip irai

Žvejo ypatingoji

6.00 €

Picų p adažas, sūris, lašiša, k re vetės, svog ūnas, a lyvu ogės

Vegetariška

5.00 €

Picų p adažas, sūris, pievag ryb iai, paprik a, rukola

Bajorų

6.00 €

Picų p adažas, sūris, šo ninė, sa liamis, ku mpis,
svog ūnas, marinuotas agurkas

Dėl informac ij os apie maisto produktuo se (pat iek aluose) e san čias
alergij ą ir n e to lera vimą su kelian čias medžiag as teirautis perso nalo.

MAŽIESIEMS ŽVEJAMS
Vaikiška pica

3.50 €

28 c m., pag al tikras itališka s trad ic ij as, p ic ų pad ažas,
Pien iška dešrelė, sūris

Bulvytės fri

2.00 €

Daržo vės, p omido rų padažas

Lietinis su varške

3.30 €

Uogienė, plak ta g riet inėlė

Vištienos kepsnelis

4.50 €

Višt ieno s file, g ru zd in to s bulvyt ės, daržo vės

Ledų kokteilis

2.50 €

Pien as, ledai, van ilė/braškės/ šokoladas

MAKARONAI
Makaronai su azijietiškomis dažovėmis

4.50 €

Makaronai su daržovėmis ir jūrų gėrybėmis

6.30 €

VEGETARIŠKI PATIEKALAI
Brokolių kepsneliai

6.00€

Salo to s, agurkas, p omido ras, a vok ad as, c itrin inis padažas

Izraelietiški falafeliai
Avin žirn ia i, svogūnai, č esnak ai, ku minas

Dėl informac ij os apie maisto produktuo se (pat iek aluose) e san čias
alergij ą ir n e to lera vimą su kelian čias medžiag as teirautis perso nalo.

4.60 €

ŽUVIES IR JŪROS GĖRYBIŲ PATIEKALAI
Karpis su sūrio kepurėle

12.00 €

Salo to s, c ukin ij a, žemės rie šutai

Midijos balto vyno padaže

15.00 €

Bu lvių sk ilte lė s

Karpis dviem

20.00 €

Grill – d aržo vių pievagryb ių iešmeliai, bu lvių k roketai,
graikiškas p adažas

Žuvies ir jūros gerybių asorti dviems

36.00 €

Kalmarų f ile , karališkos k re vetės, k reveč ių iešmeliai , lašiša, a štuonkojis,
sw eet-chill padažas, j ūros dumbliai, šp in atų pad ažas

ŽUVIES PATIEKALAI ANT GRILIO
Tigrinės karališkos krevetės

14.00 €

Sald žiarūgštis p adažas

Krevečių iešmeliai

12.00 €

Med aus – Džiugo sūrio pad ažas, daržo vės, ryžia i

Sviestažuvė su karamelizuotais svogūnais ir smidrais

14.00 €

Virti laukiniai ir p lik yt i ryžia i, grill mo rkos ir c ukinij os,
vyno – griet inėlės p adažas

Lašišos filė

13.50 €

Ryžiai, grill daržo vė s, agurkų p adažas, b ulvių ko šė

Tuno kepsnys

14.00 €

Bu lvių k ošė, ankštinia i žirn iai, sū rio – med aus pad aža s

Dorada

13.00 €

Grilin tos d aržovės
*V i si gri ll pat i ekal ai r uoši am i k er am i ki ni am e gr ilyj e
*Ž uvi es p at iekalu os e gali pasi tai kyti at šakų

Dėl informac ij os apie maisto produktuo se (pat iek aluose) e san čias
alergij ą ir n e to lera vimą su kelian čias medžiag as teirautis perso nalo.

MĖSOS PATIEKALAI ANT GRILIO
Aštrus sprandinės kepsnys

8.50 €

Kiau lien os sprand in ė, b ulvės, daržo vės

„Žvejų užeigos“ šašlykas

9.00 €

Kiau lien os sprand in ė, ryžia i, daržo vė s, marinu oti svogūnai

Įdaryta vištienos krūtinėlė

9.00 €

Džio vintas p omidoras, feta, sūris, ryžiai, šviežio s daržo vė s

BBQ šonkauliukai BIG

14.00 €

Bu lvės, grilin tos d aržo vės, barbeqių padažas

Kiaulienos išpjovos pipirinis kepsnys

14.00 €

Kiau lien os išp jo va, bulvės, vyšn in iai pomid orai, teryak i padažas

Kiaulienos karka

14.00 €

Kark a, bulvės, raug in ti kopūsta i, daržo vė s, k rien ų pad ažas

Įdaryta antienos krūtinėlė su pelėsiniu sūriu

15.00 €

Vyne virta: kriaušė, spanguolės, kusku sas, mango – j elap eno pad ažas

Jautienos steikas

21.00 €

Bu lvyt ės, grilintos d aržo vės, BBQ ir vyno p adažas, karn išon ai

Mėsos asorti dviem
Grill višt ienos vėrin ukas, grill k iau lienos k ep snys, šašlyka s, k iaulienos
šo nkauliai, švie žios d aržo vės, grill d aržo vės, svogūnai, B BQ pad ažas,
sw eet – čili pad ažas, salotos

Dėl informac ij os apie maisto produktuo se (pat iek aluose) e san čias
alergij ą ir n e to lera vimą su kelian čias medžiag as teirautis perso nalo.

30.00 €

DESERTAI
Vaisių taurė

3.00€

Ap elsinas, anan asas, vyn uog ės, įvairio s uogos

Varškės desertas su trintomis braškėmis

3.50€

Varškė, grietinė lė, trintos uogo s

Varškės desertas su avietėmis ir ledais

3.50€

Varškė, ledai, d ribsn iai, a vietės

Ledai

3.20€

Su šoko ladin iu arba b raškiniu užpilu/ vaisiais/ trintomis uogomis

Ledų pyragaitis

3.50€

Įdaryti ledai

4.20€

Kokosas, citrina

Pyragas

3.90€

Teirau tis padavėj o

Šokoladinis vulkanas

3.60€

Vanilin iai leda i

Krembriulė

4.30€

Dėl informac ij os apie maisto produktuo se (pat iek aluose) e san čias
alergij ą ir n e to lera vimą su kelian čias medžiag as teirautis perso nalo.

KARŠTI GĖRIMAI
Arbata

2.00€

Juoda, žalia, va isinė, mėt in ė, šalta lank ių , mango

Kakava

2.00€

Juoda kava

2.00€

Espresso

2.00€

Kava su pienu

2.50€

Latte

2.50€

Kapučino

2.50€

Riešutinė/ kokosinė Latte

3.00€

Karališka Latte

3.50€

Airiška kava

4.00€

Dėl informac ij os apie maisto produktuo se (pat iek aluose) e san čias
alergij ą ir n e to lera vimą su kelian čias medžiag as teirautis perso nalo.

GAIVIEJI GĖRIMAI
Vanduo

1.50€

Gazuo tas/ n egazuotas 330 ml

Žvejų gira
Namin ė gira 330 ml
500 ml
1000 ml

Gira

1.39€
1.99€
3.99€
2.00€

400 ml

Sultys

2.00€

200 ml

Coca Cola, Sprite, Fanta

2.00€

250 ml

Tonikas

2.00€

200 ml

Braškių magija

3.99€

Grenadinas, c it rin os, mėtos, m ineralin is vanduo (1000 ml)

Šaltalankių limonadas

3.99€

Šaltalankių tyrė , mėto s, apelsina s, citrinos, m inerali nis vanduo (1000 ml)

Pasiflorų limonadas

3.99€

Pasiflorų t yrė, spanguo lės, mėtos, citrinos, m inera li nis vanduo (1000ml)

Mango limonadas

3.99€

Mango t yrė, c itrin os, ap elsinai, m in eralin is vanduo (1000 ml)

Mojito limonadas

3.99€

Cit rinos, mėto s, sirup as, m ineralinis vanduo (1000 ml)

Citrusinis limonadas
Cit rinų sultys, apelsin ų sult ys, c it rino s, mėto s, m in era lin is vanduo (1000 ml)

Dėl informac ij os apie maisto produktuo se (pat iek aluose) e san čias
alergij ą ir n e to lera vimą su kelian čias medžiag as teirautis perso nalo.

3.99€

UŽKANDŽIAI PRIE VYNO IR ALAUS
Kepta duona

3.00€

Rinkinys prie alaus

6.00€

Ketu rių rū šių sū riai, k epta duona, sūrio p adažas, šalto rūk ymo dešra

Gruzdintų sūrių rinkinys

9.80€

Mozarelos, kamemb ero , č ili sūria i, svogūnų žied ai, česn akinis p adažas

Rinkinys prie vyno

7.00€

Trijų rūšių sūria i, alyvuog ės, vynuogės, vyt in ta s kump is, k rekeriai

Rinkinys prie stipriau
Šoninė, rū kyta dešra, k arnišo nai, marinuoti svog ūnai, duona

Dėl informac ij os apie maisto produktuo se (pat iek aluose) e san čias
alergij ą ir n e to lera vimą su kelian čias medžiag as teirautis perso nalo.

6.00€

