
ŠALTI MĖSOS UŽKANDŽIAI
KIAULIENOS:

Kiaulienos sprandinė įdaryta džiovintomis slyvomis su
100 g 3,00 €kaparėliu padažu

Kiaulienos nugarinė ,dūmo skonio smaigstyta kadagių uogomis 100 g 3,00 €

Kiauliena įdaryta saulėje džiovintais pomidorais 100 g 3,00 €

Šventinė kiaulienos nugarinė įdaryta špinatais 100 g 3,50 €

Kiaulienos nugarinė įdaryta voveraitėmis 100 g 3,40 €

Kiaulienos nugarinė su kaulu kepta krosnyje 100 g 3,00 €

Keptas kumpis kaimiškai 100 g 3,00 €
Kiaulienos liežuvis su krienų padažu 100 g 3,50 €

Kaimiškų rūkytų mėsyčių rinkinukas(dešrytė, lašinukai, šoninė
100 g 3,00 €ir kt)

Kiaulienos karkos viniotinis 100 g 3,00 €
VIŠTIENOS

Vištienos suktinukas su riešutais ir džiovintais vaisiais 100 g. 3,00 €

Vištienos suktinukas su omletu ir špinatais 100 g. 3,00 €

Vištiena įdaryta šparaginėmis pupelėmis 100 g. 3,00 €

Vištienos filė įdaryta rikotos sūriu, razinomis bei kedrų riešutais 100 g. 3,50 €

Džiovintais abrikosais kimšta višta(patiekiama visa) 100 g. 3,20 €

Įdarytas viščiukas su persikais ir migdolais(patiekiamas visas) 100 g. 3,20 €

KALAKUTIENOS
Kalakutienos TERINAS su vaisiais 100 g. 3,50 €
Džiovintais obuoliais įdarytas kalakutas,patiekiamas su vyne

100 g. 3,50 €virtomis kriaušėmis

Krosnyje keptas kalakutas (5 kg.) 100g 6.00 €



Kalakutienos krūtinėlė įdaryta pistacijų riešutais su bruknių
100 g. 4.20 €padažu

ANTIENOS

TERINAS su antiena ir apelsinais 100 g. 5,80 €

Antienos carpaccio su rožiniais pipirais 100 g. 7.50 €

JAUTIENOS

Jautienos rostbifas su juodųjų sezamo padažu 100g 5,50 €

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 €

ŽUVIES UŽKANDŽIAI

Įdaryta lydeka(puošta ant stiklo) 100 g 4,60 €

Įdarytas karpis(puoštas ant stiklo) 100 g 4,50 €

Įdarytas lašišinis upėtakis(puoštas ant stiklo) 100 g 4,50 €

Lašišos suktinukai su ricota sūriu 100 g 4,50 €

Sūdyta lašišos rožytės su krapais patiekiam su žaliu sviestuku 100 g 4,50 €

Kepto starkio suktinukai su lašišu įdaru 100 g 5,90 €

Lašišos carpaccio su kaparėlias 100 g 4,90 €

Keptos žuvies asorti su Tzatziki padažu 100 g 3,60 €

Silkė su pievagrybiais 100 g 2,50 €

Silkės suktinukai su kepintais baravykais 100 g 2,50 €

Silkutė su kepintomis daržvėmis 100 g 2,50 €

Silkutės rolmopsiukai su miško grybais ir daržvėmis 100 g 2.50 €

Silkutė su varškės įdaru 100 g 2,50 €

PAŠTETAS
Prancuziškas paštetas su baravykais 100 g. 4,00 €

Prancuziškas paštetas natūralus 100 g. 4,60 €
Vištienos paštetas pistacijų apvalkale 100 g. 2,90 €



UŽKANDŽIAI PRIE ALAUS IR VYNO
Aštrūs vištienos sparneliai 100 g. 1,80 €

Skanūs vištienos piršteliai su padažu 100 g. 2,20 €

Kalmarų žiedai Tempūro tešloje 100 g. 2,00 €

Krabų lazdelės tešloje 100 g. 2,00 €

Svogūnų žiedai Tempūro tešloje 100 g. 1,50 €

Lietuviškų sūrio rinkinys 100 g. 3,00 €

Prancūziškų sūrių rinkinukas 100 g. 4.00 €

Rūkytos /marinuotos kiaulių ausys 100 g. 3,00 €

Kepta duona sūrio patale 100 g. 2.00 €

Duonos čipsai su česnaku 100 g. 2.00 €
Skrudinta duona(česnakas) 100 g. 1,00 €

Įdarytos alyvuogės 100 g. 2,00 €

Įdarytos slyvos aštriu česnakiniu kremu 100 g. 2,00 €

Vytinta jautiena -basturma 100 g. 4,60 €

Rinkinys prie alaus (skrudinta duonytė,ausytės,čili
riešutai,alyvuogės,lietuviški sūriai,dešrytės,basturma-tartar 200 g. 4.50 €
padažas)

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

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)


