


0.50SOJOS
PAGARDAS  

1.00ČILI
MAJONEZAS    

0.50„CHIPOTLE"
PADAŽAS     

1.00VIRTI RYŽIAI   

1.50„UDON"
MAKARONAI     

Informacijos apie maisto patiekaluose esančias alergiją ar netoleravimą sukeliančias medžiagas ir produktus teiraukitės aptarnaujančio personalo. 
Please ask our waiting staff for information or allergens or intolerable ingredients contained in the dishes.

MOYASHI
šparaginės pupelės tešlos
plutelėje su prieskoniais,
sojos padažas, čili majonezas

green beans in pastry crust
with seasoning, soy sauce,
and chilli mayonnaise

6.00

ryžių lakštiniai, kiaulienos 
filė, svogūnai, morkos, 
pievagrybiai, „Mu-err“ juodieji
grybai, kimči, „Unagi“-
austrių-„Chipotle“ padažas,
česnakų ir svogūnų laiškai 

rice noodles, pork fillet, 
onions, carrots, champignons, 
Mu-err black mushrooms,
kimchi, Unagi-oyster-Chipotle
sauce, chive, green onions

8.00

UNAGI PORK
KIMUCHI 

ryžiai, paprikos, cukinijos, 
baklažanai, pievagrybiai, 
kiaušiniai, sojos daigai

rice, paprika, zucchini, 
aubergines, champignons, 
eggs, soybean sprouts

5.00

YAKI GOHAN

vištienos filė tešlos plutelėje, 
saldžiarūgštis padažas, 
imbierai, sezamai

chicken fillet in pastry crust, 
sweet-and-sour sauce, 
ginger, sesame seeds

8.00

GUO BAO VIŠTIENA

vištienos filė, paprikos, 
morkos, salierų stiebai,
„Mu-err“ juodieji grybai, ryžių
lakštiniai, „Teriyaki" padažas,
kalendros

chicken fillet, paprika, carrot, 
celery stalks, Mu-err black
mushrooms, rice noodles, 
Teriyaki sauce, coriander

7.50

TERIYAKI TORI

jūros gėrybių kokteilis tešlos 
plutelėje, paprikos, salierų 
stiebai, „Mu-err“ juodieji
grybai, sojos daigai,
„Teriyaki" padažas, sezamai,
česnakų laiškai 

seafood ‘cocktail‘ in pastry 
crust, paprika, celery stalks, 
Mu-err black mushrooms,
soybean sprouts, Teriyaki
sauce, sesame seeds, chive

TERIYAKI
SHIFUDO

11.50

vištienos filė, morkos,
„Shiitake" grybai, porai, sojos
daigai, špinatai, kuminas,
čili dribsniai  

chicken fillet, carrots,
Shiitake  mushrooms, leek,
soybean sprouts, spinach,
cumin, chilli flakes 

8.00

ZI RAN VIŠTIENA

„Udon" makaronai, jautienos 
nugarinė, svogūnai,
pievagrybiai, šparaginės 
pupelės, „Shiitake" grybai,
čili pipirai, austrių-„Unagi"
padažas, kalendra 

Udon noodles, beef loin, 
onions, champignons,
green beans, Shitake
mushrooms,  chili pepper,
oyster-Unagi sauce,
coriander 

UNAGI GJU
UDON 

10.00

gruzdinta jautienos nugarinė,
paprikos, morkos, svogūnų
laiškai, sojos daigai, špinatai,
„Chipotle" padažas, žemės
riešutai, sezamai  

deep-fried beef loin, paprika,
carrots, spring onions,
soybean sprouts, spinach,
Chipotle sauce, peanuts,
sesame seeds

SAKUSAKU GJU

13.00

„Udon" makaronai, vištienos
filė, krevetės, salierų stiebai,
paprikos, pievagrybiai,
šparaginės pupelės, špinatai,
kokosinis kario padažas,
kalendros  

Udon noodles, chicken fillet,
prawns, celery stalks, paprika,
champignons, green beans,
spinach, coconut curry sauce,
coriander   

EBI TORI
CURRY UDON 

10.00

kiaulienos filė tešlos plutelėje,
kokosinis kario padažas,
sezamai, riešutai, kalendros  

Pork fillet in pastry crust,
coconut curry sauce, sesame
seeds, peanuts, coriander 

CURRY PORK
GUO BAO  

9.00

11.50

GUO BAO
KREVETĖS
krevetės tešlos plutelėje,
riešutai, sezamai, čili
majonezas, sojos padažas

crispy prawns, peanuts,
sesame seeds, chilli
mayonnaise, and soy sauce

menkė tešlos plutelėje, porai, 
paprikos, „Mu-err“ juodieji
grybai, šparaginės pupelės,
saldžiai aštrus „Chipotle“
padažas, žemės riešutai,
česnakų laiškai, čili dribsniai

cod in pastry crust, paprika, 
leek, Mu-err black mushrooms, 
green beans, sweet-and-sour 
Chipotle sauce, chive, 
chilli flakes

NATSU

9.00

vegetariškas
vegetarian

jūros gerybės
seafood

žuvis
fish

vištiena
chicken

kiauliena
pork

jautiena
beef

aštrumas
spicy


