
VIENO KĄSNIO UŽKANDŽIAI
Kanape su lašiša 1 vnt. 1.20 €
Kanape su kiaulienos filė ir pomidoriuku 1 vnt. 1.20 €
Kanape su Parmos kumpiu ir melionais 1 vnt. 1.30 €
Kanape su kumpiu 1 vnt. 1.20 €
Kanape su saliamiu 1 vnt. 1.20 €
Kanape su sūriu , vynuoge 1 vnt. 1.20 €
Kanape su rūkyta paprika ančiuviais ir parmezano sūriu 1 vnt. 1.20 €
Juodoji slyva įdaryta mėlinu pelėsiniu sūriu ir parmos
kumpiu 1 vnt. 1.50 €

Datulės įdarytos saulėje džiovintais pomidorais ir
parmezano sūriu 1 vnt. 1,40 €

Krepšelis su juodaisiais ikrais ir kiaušinio baltymu 1 vnt. 1.50 €
Krepšelis su kepta vištiena ir ananasais 1 vnt. 1.30 €
Krepšelis su krevečių salotomis 1 vnt. 1.30 €
Krepšelis su kumpio salotomis 1 vnt. 1.20 €
Krepšelis su lašišos kremu 1 vnt. 1.30 €
Krepšelis su lašišų Tar-Tar 1 vnt. 1.30 €
Krepšelis su pelėsinių sūrių kremu 1 vnt. 1.30 €
Parmos kumpio krepšelis įdarytas juodąja slyva 1 vnt. 1.40 €
Anties kąsnelis mango apvalkale 1 vnt. 1.60 €
Anties kąsnelis ant šaukšto su brukniu džemu 1 vnt. 1.80 €
Brie sūrio kąsnelis su graikiniu riešutu 1 vnt. 1.20€
Įdaryti baklažanai 1 vnt. 1.50 €
Jautienos Tar -Tar su balzamiko padažu(šaukšte) 1 vnt. 1.80 €
Lašišos Tar -Tar baltojo ridiko apvalkale(šaukšte) 1 vnt. 1.80 €
Blinelis aladis su lašiša 1 vnt. 1.20 €
Tigrinė krevetė su siūliniais makaronais 1 vnt. 1.70 €
Ožkos pieno sūris špinatų lapuose 1 vnt. 1.50 €
Ožkos pieno sūris ant traškios duonytės 1 vnt. 1.60€
Olandiškas sūris įdarytas jalapeno pipiru 1 vnt. 1.30 €
Juodoji slyva įdaryta migdolais ir parmos kumpiu 1 vnt. 1.30 €
Tortilla su skilandžiu 1 vnt. 1.00 €
Tortilla su sūdyta lašiša 1 vnt. 1.00€
Tortilla su špinatais 1 vnt. 1.00 €
Torttila su šparagais ir anties krūtinėle 1 vnt. 1.50 €
Tortilla su daržovėmis ir kumpiu 1 vnt. 1.00 €
Mini pomidoriukas įdarytas ožkos sūriu 1 vnt. 1,40 €



VIENO KĄSNIO UŽKANDŽIAI ANT IEŠMELIO

Avienos kąsnelis Filo tešloje 1 vnt. 1.70 €

Lašišos vėrinukas su pikantišku padažu 1 vnt. 1.50 €

Krevetė Filo tešloje 1 vnt. 1.60 €

Vaisių vėrinukas 1 vnt. 1,20 €

Kiaulienos kąsneliai su paprika švelnus karštas BBQ
padažas 1 vnt. 1.20 €

Kalakutiena kąsnelis su karštu apelsinų imbierų padažu 1 vnt. 1.30 €

Rausvojo tuno kąsnelis su apelsinu padažu 1 vnt. 1.90 €

Vištienos kąsnelis su čili padažu 1 vnt. 1.20 €
Karališka krevetės kąsnelis su juodųjų sezamo padažu 1vnt. 1.70 €
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SALOTOS
Cezario salotos su kepta vištiena 100 g 2,20 €
Cezario salotos su gruzdinta šonine 100 g 2,20 €
Graikiškos salotos fetos sūriu 100 g 1.90 €
Jautienos salotos su sojų užpilu 100 g 2,30 €
Kalakutienos ir špinatų lapų salotos 100 g 2,30 €
Šviežių daržvių salotos su anties krūtinėle -pesto padažu 100 g 2,70 €
Špinatų rūkalos salotos su ožkos sūriu – prancūzišku padažu 100 g 2,20 €
Pekino kopūstų salotos su ananasais ir grakiniais riešutais 100 g 1,90 €
Liežuvio salotos 100 g 1,90 €
Špinatų salotos su parmezano sūriu ir grefruitų užpilu 100 g 1,90 €
Morkų salotos su obuoliais ir salierų stiebeliais 100 g 1,50 €
Marinuotos daržovės 100 g 2,00 €
Mocarelos salotos su pomidorais , gruzdintomis pinijomis,
juodosisos alyvuogės ir pesto padažas 100 g 2,30 €

Meksikietiškos šviežių daržovių salotos su alyvuogėmis ir citrinų
užpilu 100 g 1,80 €

Keptų baklažanų ir pomidorų salotos su parmezano sūrio
drožlėmis bei kepintais česnakais 100 g 2,20 €

Aisbergo salotos su pievagrybiais ir krevetėmis 100 g 2,30 €
Šviežių daržovių salototos su brokoliais, vištienos kepenėlėmis,
garstyčių bei medaus užpilu 100 g 1,90 €

Šviežių daržovių salotos su citrinų užpilų ir alyvuogėmis 100 g 1,80 €
Lietuviško daržo salotos su bazilikiniu užpilu 100 g 1,50 €
Natūralios šviežios daržovės 100 g 1,50 €
Špinatų rūkalos salotos su ožkos sūriu – prancūzišku padažu 100 g 2,50 €

Šviežių daržovių salotos su rausvuoju tunu ir juodaisiais sezamais 100 g 2,60 €

Nicos salotos su tunu 100 g 1,80 €
Tuno salotos su bulvytėmis ir šviežiomis daržovėmis 100 g 2,00 €
Rūkytų lašišų salotos su avokadu 100 g 2,40 €
Salotos „Olivje“(naminė visų mėgiama mišrainė) 100 g 1,30 €
Šefo salotos su kepta vištiena ir krevetėmis 100 g 2,30 €
Raudona mišrainė su pupelėmis 100 g 2,00 €
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ŠALTI MĖSOS UŽKANDŽIAI
KIAULIENOS:

Kiaulienos sprandinė įdaryta karnišonais ir kaparėliais 100 g 2,60 €

Kiaulienos sprandinė įdaryta džiovintomis slyvomis su
kaparėliu padažu 100 g 2,60 €

Kiaulienos nugarinė ,dūmo skonio smaigstyta kadagių uogomis 100 g 2,40 €

Kiauliena įdaryta saulėje džiovintais pomidorais 100 g 2,30 €

Šventinė kiaulienos nugarinė įdaryta špinatais 100 g 2,30 €

Kiaulienos nugarinė įdaryta voveraitėmis 100 g 2,90 €

Kiaulienos nugarinė su kaulu kepta krosnyje 100 g 2,30 €

Keptas kumpis kaimiškai 100 g 2,30 €

Karštai rūkytas kumpis (8kg patiekiamas visas) 100 g 2,90 €

Kiaulienos liežuvis su krienų padažu 100 g 3,20 €

Kaimiškų rūkytų mėsyčių rinkinukas(dešrytė, lašinukai, šoninė
ir kt) 100 g 2,20 €

Kiaulienos karkos viniotinis 100 g 2,30 €
VIŠTIENOS

Vištienos suktinukas su riešutais ir džiovintais vaisiais 100 g. 2,50 €

Vištienos suktinukas su omletu ir špinatais 100 g. 2,50 €

Vištiena įdaryta šparaginėmis pupelėmis 100 g. 2,50 €

Vištienos filė įdaryta rikotos sūriu, razinomis bei kedrų riešutais 100 g. 2,90 €

Džiovintais abrikosais kimšta višta(patiekiama visa) 100 g. 2,10 €

Įdarytas viščiukas su persikais ir migdolais(patiekiamas visas) 100 g. 2,10 €

KALAKUTIENOS
Kalakutienos TERINAS su vaisiais 100 g. 2,40 €

Džiovintais obuoliais įdarytas kalakutas,patiekiamas su vyne
virtomis kriaušėmis 100 g. 2.20 €

Krosnyje keptas kalakutas (5 kg.) 100g 5.00 €



Kalakutienos krūtinėlė įdaryta pistacijų riešutais su bruknių
padažu 100 g. 3.00 €

ANTIENOS

TERINAS su antiena ir apelsinais 100 g. 3,80 €

Antienos carpaccio su rožiniais pipirais 100 g. 6.10 €

Įdaryta antis su laukiniais ryžiais , kepintomis daržovėmis ir
grybais 100 g. 2,80 €

Įdaryta antis su juodosiomis slyvomis 100 g. 2,80 €

JAUTIENOS

Jautienos rostbifas su juodųjų sezamo padažu 100g 6,10 €

Jautienos rostbifas marinuotas daržovėmis ir bruknėmis 100 g 6,10 €

Jautienos carpaccio su parmezano drožlėmis 100 g 6,80 €

Jautienos liežuvis su “Vitel Tone” padažu 100 g 4,90 €

STRUTIENOS

Strutienos carpaccio su parmezano drožlėmis 100 g 5,90 €

VERŠIENOS
Veršiena vitela su padažu 100 g 5,50 €

Kepta veršienos nugarinė su parmezano sūrio plutele 100 g 5,80 €

Veršienos gabaliukai drebučiuose su krienu padažu 100 g 4,50 €

Veršienos nugarinė su tunų padažu ir svogūnų džemu 100 g 4,40 €

ŽUVIES UŽKANDŽIAI

Įdaryta lydeka(puošta ant stiklo) 100 g 3,60 €

Įdarytas karpis(puoštas ant stiklo) 100 g 3,50 €

Įdarytas lašišinis upėtakis(puoštas ant stiklo) 100 g 3,50 €

Keptas aštuonkojis su saldžiarūgščiu padažu 100 g 7,30 €

Keptas otas druskoje su kaulu(3 kg patiekimas) 100 g 5,20 €

Lašišos suktinukai su ricota sūriu 100 g 4,40 €



Sūdyta lašišos rožytės su krapais patiekiam su žaliu sviestuku 100 g 3,50 €

Kepto starkio suktinukai su lašišu įdaru 100 g 4,90 €

Lašišos carpaccio su kaparėlias 100 g 3,90 €

Rausvojo Tuno carpaccio su balzamiko padažu 100 g 5,20 €

Keptos žuvies asorti su Tzatziki padažu 100 g 2,60 €

Telapija Tempuro tešloje 100 g 2,10 €

Skorpionžuvė Tempuro tešloje 100 g 2,00 €

Marinuotos jūros gėrybės 100 g 5,70 €

Silkė su pievagrybiais 100 g 1,90 €

Silkės suktinukai su kepintais baravykais 100 g 2,10 €

Silkutė su kepintomis daržvėmis 100 g 1,90 €

Silkutės rolmopsiukai su miško grybais ir daržvėmis 100 g 2.00 €

Silkutė su varškės įdaru 100 g 1,90 €

PAŠTETAS
Prancuziškas paštetas su baravykais 100 g. 4,00 €
Prancuziškas paštetas natūralus 100 g. 4,60 €
Vištienos paštetas pistacijų apvalkale 100 g. 2,90 €

Sterko paštetas įdarytas lašišos filė 100 g. 3,60 €

Ančių kepenėlių paštetas Foie-Gras 100 g. 7,30 €
UŽKANDŽIAI PRIE ALAUS IR VYNO
Aštrūs vištienos sparneliai 100 g. 1,80 €

Skanūs vištienos piršteliai su padažu 100 g. 1,50 €

Kalmarų žiedai Tempūro tešloje 100 g. 1,70 €

Krabų lazdelės tešloje 100 g. 1,80 €

Svogūnų žiedai Tempūro tešloje 100 g. 1,50 €

Lietuviškų sūrio rinkinys 100 g. 2,00 €

Prancūziškų sūrių rinkinukas 100 g. 2.50 €

Rūkytos /marinuotos kiaulių ausys 100 g. 2,00 €

Kepta duona sūrio patale 100 g. 1.40 €
Duonos čipsai su česnaku 100 g. 1.30 €
Skrudinta duona(česnakas) 100 g. 0,80 €

Įdarytos alyvuogės 100 g. 1,80 €

Įdarytos slyvos aštriu česnakiniu kremu 100 g. 1,80 €



Vytinta jautiena -basturma 100 g. 4,60 €

Rinkinys prie alaus (skrudinta duonytė,ausytės,čili
riešutai,alyvuogės,lietuviški sūriai,dešrytės,basturma-tartar
padažas)

200 g. 4.50 €

Juoda raudona rekomenduoja(brie, pelėsinis, džiugo
sūriai ,įdarytos slyvos , alyvuogės) 150 g. 4.60 €

SUŠIAI(GALIMI IR KITI VARIANTAI)

Aliaska (agurkai, sūris , sūdita lašiša ryžiai) 2vnt 2,00 €

Teka maki (tunas, avokadas, ryžiai) 2vnt 2.20 €

Sake Maki(lašiša, agurkai, ryžiai) 2vnt 1,90 €
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KARŠTIEJI PATIEKALAI (Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTI GARNYRAI IR PADAŽAI)
JAUTIENOS

Jautienos didkepsnis(steikas)grill daržovės, bulvė folijoje su BBQ padažu 1 porc. 19.00 €

Jautienos befstrogenas su marinuotais agurkėliais , bei bulvių koše 1 porc. 9.50 €

Jautienos rostbifas su raudonojo vyno padažu 1 porc. 15.00 €

Jautienos kepenėlės su slyvomis su bulvių koše ir keptomis daržovėmis 1 porc. 9.50 €

Jautienos kepsnys CICIJANO stiliumi,apkeptos bulvės grill daržovės 1 porc. 14.00 €

Jautienos troškinys su pievagrybiais 1 porc. 9.50 €

Pipirinė jautienos nugarinė grill su keptomis daržovėmis,bulvė užkepta su
švelniu čili saldžiarūgščiu padažu.. 1 porc. 14.00 €

Troškinta jautiena su daržovėmis saldžiarūgščiame padaže, pateikiama su
stikliniais makarnais 1 porc. 9,50 €

Jautiena marinuota rozmarinu, grietinėlės padaže,pateikiama su keptomis
daržovėmis, bei potato bulvėmis 1 porc. 14.00 €

KIAULIENOS
Kiaulienos išpjovos medalionai su baravyku padažu, bulvių košė, šviežios
daržovės 1 porc. 9.50 €

Kiaulienos vėrinukai su paprika, pateikiama su ryžiais 1 porc. 9.00 €

Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti šparagais ir paprika su BBQ
padažu 1 porc. 9.50 €

Kiaulienos suktinukai įdarytai saulėje džiovinatai pomidorais ir rukalos
žolelėmis, apkeptos bulvės ir dažovės 1 porc. 9.50 €

Kiaulienos nugarinės įdaryta špinatais ir Parmos kumpiu pateikiama su
daržovėmis , bei apkeptomis bulvėmis 1 porc. 9.50 €

Kiaulienos suktinukai įdarytas daržovėmis, apkeptos bulvės, bei šviežių
daržovių salotos 1 porc. 9.50 €

Kiaulienos pipirinis kepsnys , pateikiama virtomis apkeptom bulvėmis ir
šviežiomis daržovėmis, bei BBQ padažas 1 porc. 9.50 €

Kiaulienos išpjova su KataFati siūlais,bei keptomis daržovėmis ir
apkeptom bulvytėmis 1 porc. 9.80 €

Kiaulienos nugarinė su bulvių ritinėliais,grill daržovės bei, spanguolių
padažu. 1 porc. 9.30 €

Šventiškas kiaulienos plovas su pupelėmis ir razinomis , pateikiama su
saldžiarūgščiu padažu 1 porc. 7.80 €



Kiaulienos nugarinė su žalijų pipirų padažu, patiekiama su šviežiomis
bulvytėmis ir keptomis darovėmis 1 porc. 9.50 €

Kiaulienos sprandinės kepsnys su voveraičių padažu, apkeptos bulvės ,
keptos daržovės 1 porc. 9.20 €

VIŠTIENOS

Vištienos vėrinukas su paprika , pateikiamas su ryžiais , garintomis
daržovėmis , bei česnakiniu padažu 1 porc. 9.30 €

Vištienos krūtinėlė Parmos kumpio apvalkale, ryžiai, šviežios daržovės –
voveraičių padažas 1 porc. 9.50 €

Vištienos filė šoninės apvalkale su apkeptomis bulvytėmis, keptomis
daržovėmis , beis sūrio padažu 1 porc. 9.30 €

Vitienos firlė įdaryta saulėje džiovintais pomidorais,bei špinatais
patiekiama su bulvių kroketais,šviežiomis daržovėmis ir mėlinuiju
pelėsiniu padažu

1 porc. 9.30 €

Vištienos gabaliukai su stikliniais makaronais ir dažovėmis patiekiama su
stikliniais makaronais, daržovėmis , bei saldžiu čili padažu 1 porc. 9.00 €

Troškinta vištiena su brokoliaia , patiekiama su bulvių koše ir
šviežiomis daržovėmis 1 porc. 9.00 €

Vištiena grill su sūrio-brokolių padažu 1 porc. 9.30 €

Vištiena troškinukas su vaisiais ir kariu 1 porc. 9.00 €

KALAKUTIENOS
Kalakutienos vėrinukas su ananasais, ryžiais, šviežiomis daržovėmis, bei
saldžiarūgščiu padažu 1 porc. 9.50 €

Troškinta kalakutiena kokosų piene su mango gabaliukais , patiekiama su
šviežiomis daržovėmis, bei ryžiais 1 porc. 8.90 €

Kalakutienos kepsnys su gervuogių , aviečių padažu, pateikiama su
kroketais ir šviežiomis daržovėmis 1 porc. 9.80 €

Kalakutienos CHAŠLAMA su bulvėmis ir daržovėmis 1 porc. 8.50 €

VERŠIENOS

Troškinta veršiena su daržovėmis saldžiarūgščiame padaže,pateikiama su
keptomis daržovėmis ir apkeptomis bulvėmis 1 porc. 10.80 €

Troškinta veršiena su baravykais balto vyno padaže,pateikiama su
keptomis daržovėmis ir apkeptomis bulvėmis 1 porc. 11,90 €



Veršienos kepsneliai parmos kumpiu ir šalavijais balto vyno padaže ,
pateikiama su bulvių koše ir šviežiomis daržovėmis 1 porc. 14.90 €

Veršiena kaimiškai su voveraitėmis ir bulvėmis , bei marinuotomis
dažovėmis 1 porc. 11,90 €

AVIENOS

Avienos CHAŠLAMA su bulvėmis ir daržovėmis, bei pomidorų padažu 1 porc. 11.00 €

Troškinta aviena su baklažanais , paprika vyno padaže 1 porc. 10.50 €

Avienos vėrinukas /pomidorų vėrinukas su ryžiais , bei pomidoriniu
česnakiniu padažu 1 porc. 11.50 €

Avienos šonkauliukai su bulvių koše , pupelėmis , šeri
pomidoriukais,pomidoriniu žolelių padažu 1 porc. 13.00 €

Liu-liu kebabas su ryžiais , apkeptomis daržovėmis , bei padažu 1 porc. 10.50 €

TRIUŠIENOS
Troškinta triušiena vyno padaže su pakepintomis daržovėmis,
rozmarinu ,bei bulvių košės rožyte 1 porc. 12.00 €

Troškinta triušiena su abrikosais, juodają slyva kario , bazilikiniu padažu 1 porc. 12.80 €

ŽUVIES

Skorpijondžuvė su žaliu sviestu, laukiniais ryžiais ir garintomis daržovėmis 1 porc. 8.50 €

Skorpijondžuvės suktinukas su špinatais,Parmos kumpiu, patiekiama su
laukiniais ryžiais , garintomis šparaginėmis pupelėmis 1 porc. 8.80 €

Lašišos kepsnys grill patiekiama su ryžiais ir daržovėmis 1 porc. 11.00 €

Sterkų filė su salieru padažu 1 porc. 11.50 €

Svietažuvė su citrininiu padažu , daržovės ir špinatinė bulvių košė 1 porc. 11.50 €

Sterko kepsnys su rizoto ryžiais šviežiomis daržovėmis , vyno čiobrelių
padažau 1 porc. 11.50 €
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NUOMOS KAINOS (Eurais)
Taurės bet kokios (vynui , brendžiui, stikliukai,
viskiui 1 vnt. 0.15 €

Lėkštė balta karštų 1 vnt. 0.20 €
Užkandžių lėkštė 1 vnt. 0.15 €
Įrankis (šakutė, šaukštas, peilis , šaukštelis) 1 vnt. 0.10 €
Puodeliai kavai 1 vnt. 0.15 €
Staltiesės apvalios 1 vnt. 8.00 €
Staltiesės 1,5m ilgio 1 vnt. 3.00 €
Staltiesės 3metrų ilgio 1 vnt. 5.00 €
Stalų sijonai balti, auksiniai, raudoni (5 metrai) 1 vnt. 5.00 €
Baltos arba raudonos medžiaginės servetėlės 1 vnt. 0.50 €
Padėklai metaliniai 1 vnt. 2.00 €
Stiklai maistui 1 vnt. 2.00 €
Salotinės 1 vnt. 1.50 € - 2.00 €
Padažinės 1 vnt. 1.00 €
Marmitai karštam maistui 1 vnt. 8.00 €
Kavos termosai (2l talpos) 1 vnt. 2.00 €

Kita nuomuojama įranga (Kaina sutartinė)
Palapinė 3*3 m išmatvimų
Griliai kepsniams kepti
Kavos aparatai (automatiniai)
Transporto nuoma

UAB “JUODA RAUDONA”
Įmonės kodas:302431109
PVM mokėtojo kodas:LT100004881113
Sąskaita:LT034010051001778740
DNB bankas
Registracijos adresas:Aludarių g 2-37 , Vilnius
Buveinės adresas:Vienuolio g. 4, Vilnius
Telefonas: 37068458978(administracija) arba 37065059292 (tiesioginis baro)
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