
Užkandžiai 
Kepta duona su česnaKu

2.00 Eur 

Kepta duona su sūriu
3.00 Eur

svogūnų žiedai tešloje
2.50 Eur

Keptos mocarellos sūrio lazdelės
6.50  Eur

rūKytos Kiaulių ausytės
2.60 Eur

vytintos Kiaulienos lazdelės
3.50 Eur

sūrių rinKinys 
trijų rūšių sūriai, alyvuogės

3.00 Eur

rinKinys prie alaus 
Kepta duona, vytinta kiauliena, svogūnų žiedai, rūkytos kiaulių  

ausytės, alyvuogės

6.00 Eur

užKandžių rinKinys (3-4 asmenims)
 Kepta duona, rūkytos kiaulių ausytės, skilandis, marinuoti agurkėliai, 

vytinta jautiena

8.00 Eur

trašKių užKandžių rinKinys 
Kepta duona, svogūnų žiedai, kalmarų žiedai, keptos mocarelos sūrio 

lazdelės, krevetės tempuroje, alyvuogės

9.00 Eur

naujiena!

Padažai užkandžiams: 
sūrio       0.50 eur

saldžiarūgštis padažas      0.50 eur

chipotle padažas       0.50 eur



Salotos 
gaivios salotos su trašKia vištiena 

salotos, šv. pomidorai, traški vištiena, apelsinų kubeliai, medaus-garstyčių padažas  

3.50 Eur

graiKišKos salotos
salotos, šv. agurkai, paprika, šv. pomidorai, feta sūris, alyvuogės, raudonas svogūnas, aliejaus-žolelių padažas

3.60 Eur

tuno salotos
salotos, konservuotas tunas, marinuoti agurkai, šv. pomidorai, kiaušiniai, alyvuogės, majonezo padažas

4.10 eur

cezario salotos
salotos, skrebučiai, kietasis sūris,  šv. pomidorai, virtas kiaušinis

 su vištiena   4.20 eur
su lašiša     4.50 eur

su Krevetėmis    6.00 eur

Pasirinkite padažą:
Klasikinis cezario salotų padažas  0.40 eur

topolio majonezinis cezario salotų padažas  0.40 eur

salotos su mocarella ir parmos Kumpiu 
salotos, mocarella, parmos kumpis, šv. agurkai, šv. pomidorai, saulėje dž. pomidorai, kedro riešutai, kietasis sūris,  žolelių padažas

4.90 eur

salotos su trašKia Kiauliena
salotos, šv. agurkai, šv. pomidorai, kietasis sūris, raudonasis svogūnas, saulėje dž. pomidorai, traški kiauliena, chipotle padažas  

4.90 eur

topolio salotos su Karšta lašiša
salotos, rukola, grilyje kepta lašiša, skrebučiai, kietasis sūris, šv. pomidorai, medaus-garstyčių padažas

5.80 Eur

naujiena!



Picos
margarita 

padažas, sūris 

2.50 eur  •  3.50 eur  •  6.50 Eur  

vegetarų 
padažas, sūris, špinatai, pomidorai, mocarela

3.00 eur  •  3.80 eur  •  6.60 Eur  

moKsleivių 
padažas, sūris, kumpis

3.20 eur  •  4.50 eur  •  7.20 Eur

verona 
padažas, sūris, kumpis, pomidorai, alyvuogės 

3.40 eur  •  4.70 eur  •  8.10 eur

saliami 
padažas, sūris, saliami dešra, pomidorai, svogūnai 

3.50 eur  •   4.70 eur  •  8.10 eur

Havajų 
padažas, sūris, kumpis, konservuoti ananasai 

3.60 eur  •  5.10 eur  •  8.50 Eur

Kaprio 
padažas, sūris, kumpis, pievagrybiai 

3.90 eur  •  5.30 eur  •  8.50 Eur

aitrioji 
padažas, sūris, malta mėsa, kumpis, pomidorai, svogūnai, jalapenas, 

peperoni, aštrus padažas 

3.90 eur  •  5.30 eur  •  8.50 Eur

draugų
padažas, sūris, malta mėsa, pomidorai, svogūnai, jalapenas 

3.80 eur  •  5.20 eur  •  8.80 Eur

sočioji 
padažas, sūris, saliami dešra, kumpis, pievagrybiai

4.20  eur  •  5.60 eur  •  9.50 Eur

topolio 
padažas, sūris, faršas, delikatesinė jautiena, marinuoti agurkai, pomidorai, 

svogūnai, krienų padažas  

4.20 eur  •  5.60 eur  •  9.50 Eur

specialioji 
padažas, sūris, kumpis, delikatesinė jautiena,  

pievagrybiai, alyvuogės 

4.20 eur  •  5.60 eur  •  9.50 Eur

vezuvijaus 
padažas, sūris, delikatesinė jautiena, pievagrybiai, paprika, jalapenas

4.20 eur  •  5.60  eur  •  9.50 Eur

su vištiena ir daržovių salotomis 
padažas, sūris, vištiena, pievagrybiai, šv. daržovių salotos

4.80 eur  •  5.90  eur  •  9.50 Eur

ypatingoji su mocarela ir špinatais
padažas, sūris, saliami, kumpis, mocarela, saulėje džiovinti pomidorai, 

špinatai

4.80 eur  •  5.90  eur  •  9.50 Eur

Keturių sKonių 
padažas, sūris, kumpelis, saliami, faršas, kiaulienos šoninė, pievagrybiai,  

marinuoti agurkai, pomidorai, alyvuogės, svogūnai

4.20 eur  •  5.90  eur  •  9.90 Eur

Keturių sūrių pica
padažas, sūriai: bri pelėsinis, čederio, fetos, mocarelos

5.10 eur

naujiena!



KlasiKa
padažas, sūris, kumpis, pievagrybiai, marinuoti agurkai 

4.00 eur •  5.40 eur

egzotiKa
padažas, sūris, vištienos filė, konservuoti ananasai 

4.00 eur •  5.40 eur

mėgėjų 
padažas, sūris, vištienos filė, šoninė, kiaušinis, svogūnai 

4.50 eur •  5.70 Eur

gardžioji 
padažas, sūris, kumpis, kiaulienos šoninė, svogūnai, marinuoti agurkai

4.50 eur •  5.90 Eur

Picos sūrio kraštu

su Kumpiu ir pievagrybiais     
 3.10 eur  • 4.30 eur

su šonine ir svogūnais     
3.10 eur  •  4.30 eur

su saliami ir jalapenu     
3.10 eur  •  4.30 eur

Padažai picoms 
česnakinis / švelnus / aštrus   0.40 eur

saldžiarūgštis padažas 0.40 eur
Klasikinis cezario salotų padažas  0.40 eur

topolio majonezinis cezario salotų padažas  0.40 eur

meKsiKietišKa 
padažas, sūris, saliami dešra, šoninė, pomidorai, alyvuogės, jalapenas

4.50 eur •  5.90 Eur

acteKų
padažas, sūris, kumpis, pievagrybiai, jalapenas, svogūnai, majonezo/

grietinės, aštrus/grietinės padažas

4.50 eur •  5.90 Eur

grybautojų
padažas, sūris, kumpis, delikatesinė jautiena, marinuoti kelmučiai, 

marinuoti svogūnėliai

4.50 eur •  5.90 Eur

perlenKta Kumpio 
padažas, sūris, kumpis, pievagrybiai 

4.30 eur •  5.30 Eur

Picos Roletai  



mėsainis su jautiena ir bbQ padažu
brioche bandelė, bbq padažas, malta jautiena, šv. pomidorai,  

mėlynasis svogūnas, čederio sūris, salotos
5.20 Eur

mėsainis su jautiena
 brioche bandelė, klasikinis padažas, malta jautiena, šv. pomidorai, 

mėlynasis svogūnas, čederio sūris, salotos
  5.20 Eur

mėsainis su vištiena ir bbQ padažu
brioche bandelė, bbq padažas, grill vištiena, šv. pomidorai,  

čederio sūris, salotos
 5.20 Eur

Mėsainiai 
mėsainis su vištiena

brioche bandelė, klasikinis padažas, teriyaki padažas,  
grill vištiena, šv. pomidorai, čederio sūris, salotos 

5.20 Eur

mėsainis su Keptu sūriu
brioche bandelė, klasikinis padažas, šv. pomidorai,  

keptos sūrio lazdelės, salotos
4.50 eur

mėsainis su FalaFeliais
brioche bandelė, klasikinis padažas, falafeliai, šv. pomidorai, čederio 

sūris, salota 

5.20 Eur

Pasirinkite garnyrą:
bulvytės Fri   0.80 eur

saldžiosios bulvių lazdelės  1.20 eur
bulvių skiltelės   0.80 eur



Karštieji užkandžiai 

gruzdintos bulvytės su pomidorų padažu 
2.30 Eur

gruzdintos bulvytės su daržovėmis 
2.80 Eur

silKė su Karštomis bulvėmis
 3.40 eur

vištienos lazdelės 
gruzdinta vištienos file, agurkai, pomidorai, česnakinis padažas 

3.80 Eur

gruzdinti vištienos peteliai
4.00  eur

vištienos lazdelės su gruzdintomis bulvytėmis 
gruzdinta vištienos file, agurkai, pomidorai, česnakinis padažas, bulvių lazdelės 

4.80 eur

naujiena!



Kiti karštieji patiekalai 

Koldūnai 
su spirgučiais ir grietine 

3.80 Eur

gruzdinti su švelniu padažu 
3.80 Eur

gruzdinti, užKepti sūriu 
4.00 eur

su žuvimi ir daržovėmis 
4.30 eur

su vištiena ir daržovėmis 
4.30 eur

su ryžiais ir daržovėmis 
3.00 Eur

Lietiniai 
su bananais             

  2.90 Eur

su varšKe               
3.00 Eur

su pievagrybiais ir sūriu             
3.50 Eur

su Kumpiu ir sūriu               
 3.50 Eur

su vištiena           
3.50 Eur

tešla užKepta vištiena  
su voveraitėmis 

5.30 Eur

tešla užKepti  
baravyKai su šonine 

5.50 Eur

Užkepėlės 



Folijoje Kepta menKė 
Folijoje kepta menkė su troškintomis daržovėmis  

4.90 eur

lašiša, Kepta ant grotelių 
7.00 Eur

Karštieji patiekalai 
*Pageidaujamą garnyrą prašome pasirinkti

Krevečių iešmeliai 
Krevečių iešmeliai su troškintomis daržovėmis apšlakstyti 

karamelizuotu balzamikų actu  

9.50 Eur

Žuvies ir jūros gėrybių patiekalai 

Sriubos 
sultinys

 1.20 eur

dienos sriuba 
1.00 eur

čili trošKinys (aštrus) 
3.00 Eur

šaltibarščiai  
1.50 eur

naujiena!



grill vištiena  
3.60 Eur

Kijevo Kotletas  
4.20 eur

Vištienos patiekalai 

vištienos Kepsnys su grybų padažu 
4.30 eur

vištienos Kepsnys su ananasais 
4.30 eur

Kiaulienos patiekalai 

Karbonadas su grybų padažu 
4.10 eur

Kiaulienos nugarinės Kepsnys 
„dūdelė“

4.30 eur

grill Kiaulienos sprandinė 
4.90 eur

Kiaulienos šonKauliuKai
Kiaulienos šonkauliukai su glazūra, bulvių traškučiai, 

kopūstų salotos

9.00 Eur

vištiena su trašKia sūrio plutele 
4.40 eur

naujiena!

naujiena!



*Garnyrai kepsniams ant grotelių 

virtos apKeptos bulvės       
0.70 Eur

 ryžiai       
 0.70 Eur

bulvės Fri        
0.80 Eur

saldžios bulvių lazdelės       
1.20 eur

KalaKutienos trošKinys  
paprikos, raudonieji svogūnai figų padaže,  

gražgarstė. patiekiama su ryžiais  

4.50 eur

KalaKutienos File  
su spanguolių padažu 

su šviežiomis salotomis, pagardintomis 
grenadino sėklomis ir bulvytėmis

7.00 Eur

Kalakutienos patiekalai

šviežių daržovių salotos 
salotų mišinys, šv. agurkai, šv. pomidorai,  

aliejaus-žolelių padažas  

0.80 Eur

šviežios daržovės ant grotelių 
paprika, cukinija, švieži pomidorai, morkos, 

 raudoni svogūnai 

1.10 eur

trošKintos daržovės      
 1.20 eur

naujiena!

naujiena!



pieno ir ledų KoKteilis 
braškinis, bananinis, vanilinis, šokoladinis

2.20 Eur

sulčių ir ledų KoKteilis 
2.20 Eur

vaisių KoKteilis „morsas“ 
2.30 Eur

ledai su užpilu 
užpilas: braškių, sirupo, šokolado 

2.30 Eur

sluoKsniuotas vaisių ir  
ledų desertas 

2.80 Eur

Saldieji patiekalai 

vaFlis su ledais ir vaisiais  
4.00 eur 

naminis varšKės ir uogų pyragas 
2.80 Eur

šoKoladinis pyragėlis su Karšta  
Karamele ir ledais

3.20 Eur

Karštas pyragaitis su šoKolado  
įdaru ir ledais 

3.10 eur

naujiena!



Karštieji gėrimai
Kava espresso 

1.20 eur

Kava juoda 
1.20 eur

Kava su pienu 
1.50 eur

Kava cappuccino 
1.70 eur

Kava latte 
1.80 eur 

Kava su sirupu  
karamelės, riešutų, šokolado, klevų, toffi 

2.00 Eur

šalta Kava Frappe 
su įv. skonių sirupais 

2.20 Eur

airišKa Kava su visKiu 
2.20 Eur

arbata pliKoma 
juodoji, žalioji, vaisinė 

1.10 eur 

arbata su vaisiais ir sirupu
 1.80 eur 

šaltalanKių arbata
 1.80 eur 

citrina prie arbatos 
0.20 Eur 

grietinėle Kavai 
0.20 Eur

natūralus medus  
0.40 eur



Gaivieji gėrimai
mineralinis vanduo „borjomi“ 

gazuotas 0.33 l 

1.80 eur

mineralinis vanduo „ramlosa“ 
švelniai gazuotas 0,88 l 

1.60 eur

energinis gėrimas „red bull“
0.25 l

 2.80 Eur

energinis gėrimas „battery“
 0.33 l 

2.50 Eur

sultys „tymbarK“
apelsinų, multi, persikų, kaktusų, vynuogių, pomidorų,  

ananasų,  0.20 l    

 1.00 eur

šviežiai spaustos sultys 
apelsinų, morkų, greifruktų 0.20 l 

2.00 Eur

„coca cola“, „Fanta“, „sprite“, 
 „scHweppes“ 0.25 l 

1.20 eur

„švyturio“ salyKlo gira 
0.33 l 

1.40 eur

“švyturys“ malt Kvass 
skardinėmis, 0.50 l

 1.80 eur

duonos gira 
1.20 eur

mineralinis vanduo „vicHy“ 
gazuotas,  negazuotas, 0.33 l 

1.10 eur

namų gamybos limonadas
0.33 l  / 1,0 l

1.50 eur /  4,00  eur

mineralinis vanduo „vicHy“ 
gazuotas, negazuotas, 0.50 l 

1.30 eur

naujiena!



Alkoholiniai gėrimai
Alus  

švyturio eKstra 0.3 l / 0.5 l 2.00 eur / 3.00 eur

švyturio baltas 0.3 l / 0.5 l 2.00 eur / 3.00 eur 

Kro 1664 blanc 0.3 l / 0.5 l 2.50 eur / 3.50 eur

grimbergen dubbel tamsusis 0.3 l / 0.5 l 2.50 eur / 3.50 eur 

švyturio eKstra alaus boKštas 3 l / 5 l 15 eur / 25 eur

KrieK vyšnių sKonio alus 0.5 l 3.00 Eur

radler orange 0.5 l 3.00 Eur

Sidras 
somersby Kriaušių sKonio 0.3 l / 0.5 l 2.50 eur  / 3.00 eur

vilKmergės craFt  0.5 l 3.00 Eur  

Koppaberg braškių ir žaliosios citrinos  0.5 l 4.00 eur  

Vermutas
cinzano 100 ml 2.00 Eur 

martini 100 ml 2.50 Eur 

campari bitter  50 ml 2.50 Eur 



Šampanas 

moët & cHandon brut imperial 750 ml 52.00 Eur 

Putojantis vynas 
alita pusiau sausas, saldus, brut 100 ml 1.90 eur

Vynas 

Prancūzija

j. p. cHenet cabernet syraH vdp D`O 
raudonasis, sausas 

100 ml 2.00 Eur 

j. p. cHenet merlot vdp d`oc 
raudonasis, sausas 

100 ml 2.00 Eur 

j.p. cHenet colombard cHardonnay 
baltasis, pusiau sausas

100 ml 2.00 Eur 

j.p. cHenet wHite sweet vdp des cotes du tarn 
baltasis, p. saldus 

100 ml 2.00 Eur 

j.p.cHenet medium sweet red vdp des coteaux de bessilles
raudonasis pusiau saldus 

100 ml 2.00 Eur 

Italija 

Farnese Fantini trebbiano 
raudonasis, sausas

100 ml 2.00 Eur 

Farnese Fantini sangiovese 
baltasis, sausas

100 ml 2.00 Eur 

Kitos šalys

Karštas vynas / Hot wine 
karštas vynas, vengrija

100 ml 1.80 eur 

domodo trebbiano 
baltasis, sausas 

100 ml 1.80 eur



Romas 

angostura 40 ml 2.20 Eur 

stroH 80 % 40 ml 3.10 eur 

Brendis 
gloria  
apelsinų ir šokolado, slyvų skonio

40 ml 1.60 eur 

j. p. cHenet xo 40 ml 1.80 eur 

grand cavalier 40 ml 1.60 eur 

torres 5 40 ml 1.80 eur 

torres 10 40 ml 2.10 eur

torres 15 40 ml 2.60 Eur

Konjakas 
Hennessy v.s. 40 ml 4.40 eur 

Hennessy v.s.o.p. 40 ml 5.80 Eur 

courvoiser v.s. 40 ml 4.50  eur

courvoiser v.s.o.p. 40 ml 5.90  Eur

Tekila 
sierra teQuila silver 40 ml 2.70 Eur 

sierra teQuila reposado 40 ml 3.00 Eur 

Degtinė
originali lietuvišKa auKsinė 40 ml 1.40 eur

šimtmečio degtinė stumbras su Kviečiu tyra 40 ml 1.40 eur 

russKy standard 40 ml 2.20 Eur 



Džinas 
lordson 40 ml 2.0 Eur 

Trauktinė 
trejos devynerios 40 ml 1.40 eur 

žalios devynerios 40 ml 1.40 eur 

raudonos devynerios 40 ml 1.40 eur 

stumbro starKa 40 ml 1.40 eur 

bobelinė 40 ml 1.40 eur 

Viskis 
scottisH leader 40 ml 2.20 Eur 

william grant`s 40 ml 2.20 Eur 

jim beam 40 ml 2.70 Eur 

jacK daniels 40 ml 2.80 Eur 

Likeris 
žagarė 40 ml 1.40 eur 

KrupniKas 40 ml 1.40 eur 

slyvų liKeris 40 ml 1.40 eur 

jagermeister 40 ml 2.50 Eur 

Nealkoholiniai gėrimai 

švyturio nealKoHolinis         0.5 l 2.50  Eur

Koppaberg braškių ir žaliosios citrinos, juodųjų serbentų ir aviečių  0.5 l 4.00 eur  

Koppaberg braškių ir žaliosios citrinos, juodųjų serbentų ir aviečių  0.5 l 4.00 eur  

alita pusiau sausas 100 ml 1.90 eur



Alkoholiniai kokteiliai  
ATSUKTUVAS  
degtinė, apelsinų sultys 

 2.70 Eur 

girls 
Keglevich, grenadinas, ananasų sultys

3.30 Eur 

cuba libre
romas angostura, coca cola, žalioji citrina 

3.80 Eur 

KeglevicH blue
Keglevich, blue curacao, sprite

3.80 Eur

mimosa
„prosecco“, apelsinų sultys 

4.00 eur

blue Hawai
romas angostura, degtinė, ananasų sultys, blue curacao 

4.20 eur 

mojito
romas angostura, cukraus sirupas, laimas, mėta 

4.20 eur 

brašKinis mojito
romas angostura, cukraus sirupas, laimas, mėta

4.20 eur

pina colada
romas angostura, kokosų sirupas, ananasų sultys, ledai

4.20 eur

aperol spritz
putojantis vynas, „aperol“ likeris, gazuotas vanduo, apelsinai

4.30 eur

sex on tHe beacH
degtinė, persikų likeris, spanguolių sultys, persikų sultys

4.30 eur



Šotai 

KamiKaze (4 vnt.)

degtinė, triple sec likeris, laimo sultys

5.00 Eur 

blue KamiKaze  (4 vnt.)

degtinė, blue curacao likeris, laimo sultys

5.00 Eur 

melon ball  (4 vnt.)

melionų likeris, ananasų sultys, degtinė

5.00 Eur 

silKy orange  (4 vnt.)

raudonųjų devynerių trauktinė, mangų sultys, apelsinas

 4.50 eur  

sweet dreams (4 vnt.)

degtinė, trintos braškės, grūstas ledas, citrina  

4.20 eur

jagerbomb (1 vnt.)

jagermeister, energetinis gėrimas 

4.50 eur

cHucK norris  (1 vnt.)

jagermeister, energetinis gėrimas, tekila

6.50 Eur



Nealkoholiniai kokteiliai 

tropiKai                                                                                                                     2.00 Eur
mango sultys, grenadino sirupas

Karibai                                                                                                                       2.00  Eur

sprite, curacao blue sirupas, apelsinas

pina colada                                                                                                             3.10 Eur
ananasų sultys, kokosų sirupas, grietinėlė

mojito                                                                                                                       3.30 Eur
mineralinis vanduo, cukraus sirupas, mėtų sirupas, žalios citrinos, mėta  

brašKinis mojito                                                                                                   3.30 Eur
sprite, braškinis sirupas, žalios citrinos, braškės, mėtos   

mimosa                                                                                                                    4.00 Eur

nealkoholinis putojantis vynas, apelsinų sultys


