IŠEIK Į KIEMĄ!

degustacinis meniu
su

Alfu

Ivanausku

Kelionių
meniu 1

01

02

Summer rolls
tempura

Kroketai su
čioriso dešra

Jeigu vasara būtų suktinukas – tai jį atrodytų būtent
taip. Traškios krevetės ir
sezamų padažo spinduliai.

Traškūs iš išorės ir
fantastiškai minkšti
bei kremiški viduje.

kaleidoskopas
meniu 11 / vegetariškas

01

02

Pica su cukinija ir marinuotais
artišokais

Sokoti su grybais
Tai pirmas patiekalas, kurį
valgau nuvykęs į Gruziją.
Tiesiog atkąsti, siurbti ir
mėgautis. Mane visada žavi
su aviena, bet grybai jį dar
labiau pakylėjo.

Tobulai marinuotas artišokas
draugystėje su cukinija ir
švelniu rikotos sūriu. Salstėlėjusi
pica, kurią galima įsimylėti.

04
03

Kiaulienos šonkauliukai kepti žemoje
temperatūroje
Dar vienas patiekalas, kurį
privalote valgyti rankomis.
Man draugai sako, kad taip –
visada skaniau. O Jums?

Pistacijų ir
aviečių meilė
Ši uoga ir riešutas – tarsi
tobula vasaros klasika –
kaip saulė ir paplūdimys.
Neveltui tai vienas iš
populiariausių desertų.
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Pasiflorų

Tuna Bowl

Japonų dievinamas
desertas. O jeigu jis dar
su pasifloromis – abejingų
tiesiog nelieka.

Šviežias tunas, su meile
marinuotos daržovės –
skonio sėkme apdovanotos.
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05

Šerbetinis mangų
skonio pieno
kokteilis
Kol mokame draugauti su
vaikyste, tol esame nenuobodūs. Šis kokteilis yra būtent
apie tai.

06

Tarkių traškiai su
jautienos žandais
Visi gerai žino mano silpnybę
traškiems bulviniams blynams.
O kaip Juos tobulai iškepti?
Pasirodo, žinau ne tik aš.

Blynus tikrai galima valgyti
bet kur ir bet kada. O šis
vylios savo traškumu ir
viduje besislepiančiu romantišku pistacijų kremu.

Moyashi

2.

Pamyluotos tempuroje šparaginės pupelės su nuostabiai aštria
prieskonių kolekcija. Tokio skonio
pavydi ir bulvių traškučiai ar
kepta duona.

6 vnt.
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Su maskarponės
sūriu ir traškiu
pistacijų kremu

08

Ugly jalapeno
bombs

Buffalo
sparneliai

Lengvai kutena, skaniai
įaudrina ir vėl norisi pakartoti.
Kumpio, marinuotų pipirų ir
sūrio užtaisas.

Pikantiški, sultingi,
prieskoningi... Kai valgant
norisi apsilaižyti pirštus.

Grill baklažanai
su čederiu
Šį patiekalą tikrai gaminčiau
ir savo laidoje. Dievinama
baklažano kombinacija:
kremiško, traškaus... ir užkepto sūriu. O šalia – marinuotų
ridikų, imbierų ir greipfrutų
salotos.

08

Midijos su Tom
Yum padažu
Tailandietiškas išraiškingo
skonio midijų šokis gali
priminti žymiąją sriubą arba
(ne) aplankytą šalį.

400 g / 800 g

+

Beje, po degustacijos
visuomet galite
parsinešti maisto
iš „Itališko Skonio
Gurmanų“ ar
„Ekomarket“ ir pratęsti
degustacija namuose.
* Prie kiekvieno iš meniu
galite pasirinkti Jums
labiausiai patinkantį
gėrimą iš „Lipskio Alinės“
ar baro.

KAS TAS DEGUSTACINIS MENIU?
Paupio bendruomenė pakvietė mane degustuoti „Paupio turgaus“ restoranų
patiekalų. Išragavęs atrinkau daugiau nei 16 mano keliones primenančių valgių,
kurie vasarą pavers dar gražesne ir gardesne.
Prieš Jūsų akis du skirtingi rinkiniai: vienas mėgstantiems mėsos patiekalus, kitas vegetariškas – rekomenduoju juos išragauti. Šiuos patiekalus gamino „Paupio
Turgaus“ restoranų šefai, o aš į vieną vietą atrinkau ir sudėjau man skaniausius
dalykus, kuriais, tikiu, susiviliosite ir Jūs. Vieną meniu siūlau degustuoti dviem, bet
Jūs patys kuriate taisykles, todėl galite rinktis tokį scenarijų, kuris Jums atrodo
patraukliausias. Degustuokite, ragaukite ir atraskite savo mėgstamiausius vasaros
skonius.
Gardžių vasaros atradimų,
Alfas Ivanauskas
@alfas1vanauskas

Virtuvės šefas Alfas Ivanauskas – VMG įkūrėjas ir idėjinis lyderis, kelerius metus iš eilės geriausiu
pasaulyje įvertinto VMG kulinarinio žurnalo vyr. redaktorius, 14 kulinarinių knygų autorius, populiarių
laidų autorius ir vedėjas, motyvatorius ir lektorius. Pasiekęs net du Lietuvos rekordus: ilgiausia
televizijos laida, bei ilgiausiai vesta tiesioginė laida. Taip pat žymus kulinarinis keliautojas.
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