VEGETARIŠKI PATIEKALAI
DARŽOVĖMIS ĮDARYTA CUKINIJA ~ 5,50 €

su perliniu kuskusu, pomidorais, grybais ir mocarela sūriu

LIETINIAI BLYNAI
LIETINIAI BLYNELIAI SU KUMPIU IR SŪRIU didelė ~ 3,00 € / maža ~ 2,00 €
su grietine

LIETINIAI BLYNELIAI SU VARŠKĖS KREMU didelė ~ 2,90 € / maža ~ 1,90 €
su grietine ir trintomis šviežiomis uogomis

LIETINIAI BLYNELIAI SU VAISIAIS IR GRIETINĖLE didelė ~ 3,00 € / maža ~ 2,00 €
su klevų sirupu / juodojo šokolado padažu / trintomis šviežiomis uogomis

VAIKŲ MENIU
GRUZDINTOS BULVYTĖS SU POMIDORŲ PADAŽU ~ 1,80 €
TRAŠKŪS VIŠTIENOS GABALĖLIAI ~ 3,00 €

su gruzdintomis bulvytėmis, šviežiomis daržovėmis ir pomidorų padažu

NAMINIS MĖSAINIS ~ 4,50 €

su natūralia vištiena / kiauliena ir gruzdintomis bulvytėmis

GRUZDINTI NAMINIAI VARŠKĖTUKAI ~ 2,80 €
su grietine ir trintomis šviežiomis uogomis

DESERTAI
ŠOKOLADINIS BUROKĖLIŲ PYRAGAS ~ 2,60 €
su vaniliniu padažu ir karštomis vyšniomis

ŠTRUDELIS SU OBUOLIAIS ~ 2,40 €

su vaniliniu padažu ir trintomis šviežiomis uogomis

VARŠKĖS KREMO PYRAGAS ~ 2,80 €

su trintomis šviežiomis uogomis ir juodo šokolado padažu

LEDŲ BOKŠTAS ~ 1,80 €

su karštomis vyšniomis / trintomis šviežiomis uogomis / klevų sirupu

PIENO - LEDŲ KOKTEILIAI ~ 1,80 €

bananinis / braškinis / šokoladinis / vanilinis / vanilinis su “Oreo” sausainiais

Jei ne grybai ir ne uogos,
dzūkų mergos būtų nuogos,
jei ne pupos, jei ne lyšiai,
gruntų bernai būt nuplyšį...
MARCINKONIŲ KAIMAS

Dėl patiekaluose esančių alergenų prašome teirautis padavėjų

Dvaro ir dzūkiška virtuvė

UŽKANDŽIAI

TRADICINIAI DZŪKIŠKI PATIEKALAI
Tik savaitgaliais

TRADICINĖ SILKĖ ~ 2,80 €

su apkeptomis bulvėmis, pomidorais ir svogūnais

Tik savaitgaliais

DZŪKIŠKOS BANDOS didelė ~ 5,30 € / maža ~ 3,90 €
sausos arba mirkytos, keptos ant džiovintų kopūstų lapų

DZŪKIŠKOS BANDOS SU KALAKUTIENOS KUMPELIAIS ~ 5,70 €

keptos ant džiovintų kopūstų lapų su grietinėlėje troškintais kalakutienos kumpeliais

SILKĖ ANT BULVINIŲ BLYNELIŲ ~ 3,00 €

BULVINIAI ŠVILPIKAI ~ 4,50 €

ŽIRNIAI SU SPIRGUČIAIS ~ 2,00 €

TRAŠKŪS BULVINIAI BLYNAI ~ 3,70 €

GRUZDINTI DUONOS PIRŠTELIAI SŪRIO PATALE ~ 3,00 €

TRAŠKŪS BULVINIAI BLYNAI SU ŠONINE ~ 3,90 €

su filadelfijos sūrio kremu ir pomidoriukais

SKRUDINTOS DUONOS RIEKELĖS ~ 2,80 €
su sūrio padažu

SŪRIO SPURGOS ~ 3,50 €
su sūrio padažu

su šoninės - grietinėlės padažu
su grietine ir spirgučiais
su grietine

TRAŠKŪS BULVINIAI BLYNAI SU SŪDYTA LAŠIŠA ~ 4,50 €
su trintos varškės “daryciniu”

KROSNYJE KEPTA KIAULIENOS KARKA PAGARDINTA ČESNAKAIS (700-800g.) ~ 8,50 €

(džiovintų pomidorų, rikotos sūrio su prieskoninėmis žolelėmis, svogūnų džemas, traški duonelė)

su troškintais kopūstais, agurkėliais, žirniais, krienais
(rekomenduojame 2 asm.)

VYNO UŽKANDĖLĖ ~ 4,70 € ( 2 asm.) / ~ 8,50 € ( 4 asm.)

kiaulienos nugarinė įdaryta miško grybais su šviežiomis daržovių salotomis

UŽTEPĖLĖS ~ 4,90 €

(marinuotos alyvuogės dvariškame marinate, saulėje džiovinti pomidorai, vytintas kumpis, keptas varškės sūris su žolelėmis)

DZŪKIŠKA UŽKANDĖLĖ ~ 5,10 € ( 2 asm.) / ~ 9,50 € ( 4 asm.)

(vytintas kiaulienos kumpis, sūdyti lašiniai, skilandis, rūkytos kiaulių ausys, marinuoti svogūnėliai ir agurkėliai, mėlynasis svogūnas)

SALOTOS
SALOTOS SU KEPTA ANTIES KRŪTINĖLE ~ 5,90 €
su keptais obuoliais, svogūnų džemu

TRAŠKIOS DVARIŠKIŲ SALOTOS SU KEPTA ANT ŽARIJŲ LAŠIŠOS FILĖ ~ 5,20 €
su baltos duonos skrebučiais, kietuoju sūriu

TRAŠKIOS DVARIŠKIŲ SALOTOS SU:
KEPTA ANT ŽARIJŲ VIŠTIENOS KRŪTINĖLE / PUTPELIŲ KIAUŠINIAIS ~ 4,20 €
su baltos duonos skrebučiais, kietuoju sūriu

TROŠKINTI DZŪKIŠKI “ZRAZAI” ~ 6,50 €

KARŠTIEJI DVARO PATIEKALAI
PAUKŠTIENA
MEDUMI GLAZŪRUOTA ANTIES KRŪTINĖLĖ ~ 10,80 €
su keptais obuoliais ir bruknių padažu

KEPTI SULTINGI KALAKUTIENOS KUMPELIAI ~ 5,70 €
su bruknių padažu

VIŠTIENOS KRŪTINĖLĖ SU ŠPINATŲ PADAŽU ~ 5,70 €
įdaryta mocarelos sūriu ir pinijų riešutais

KIAULIENA
ALUMI GLAZŪRUOTI KIAULIENOS ŠONKAULIUKAI ~ 7,80 €

SALOTOS SU VYTINTO KUMPIO IR BUROKĖLIŲ TRAŠKUČIAIS ~ 4,20 €

su dvaro kepsnių padažu
(gaminama ~ 50 min.)

TUNO SALOTOS SU PUTPELIŲ KIAUŠINIAIS ~ 4,20 €

SULTINGAS KIAULIENOS MUŠTINIS ~ 6,40 €
su dvaro kepsnių padažu

BUROKĖLIŲ SALOTOS SU FETA SŪRIU ~ 3,50 €

DZŪKIJOS DVARO SPRANDINĖS ŠAŠLYKAS ~ 5,70 €
su dvaro kepsnių padažu

su prancūzišku skrebučiu pagardintu baltu pelėsiniu sūriu
su marinuotomis juodosiomis alyvuogėmis ir agurkėliais
su pistacijų riešutais, krekerių trupiniais

PASIRINKITE GARNYRĄ
PRIE KARŠTŲJŲ
PATIEKALŲ:
- Šviežios daržovės
- Griliuotos daržovės
- Virtos apkeptos bulvės
- Gruzdintos bulvytės
- Kroketai
- Laukinai ryžiai

GLAZŪRUOTA KIAULIENOS ŠONINĖ ~ 5,50 €
su troškintais kopūstais ir krienų padažu

SRIUBOS
DZŪKIŠKA GRYBIENĖ DUONOS KEVALE ~ 3,30 €
užkulta grietine

ŠUTINTA RAUGINTŲ KOPŪSTŲ SRIUBA didelė ~ 2,90 € / maža ~ 2,10 €
su šonkauliukais ir virtomis apkeptomis bulvėmis

AŠTRI DVARIŠKA SRIUBA didelė ~ 3,50 € / maža ~ 2,70 €

su malta mėsa, prancūzišku skrebučiu pagardintu baltu pelėsiniu sūriu

ŠALTIBARŠČIAI didelė ~ 2,50 € / maža ~ 1,80 € (klausti padavėjo)
su virtomis apkeptomis bulvėmis

TRINTA MOLIŪGŲ SRIUBA didelė ~ 2,70 € / maža ~ 1,90 € (klausti padavėjo)
Patiekalai ruošiami
tradiciniame dzūkiškame
malkomis kūrenamame pečiuje

JAUTIENA
JAUTIENOS DIDKEPSNIS KEPTAS KEPSNINĖJE (GRILIUJE) ~ 16,50 €
su dvaro kepsnių padažu

PIPIRINIS JAUTIENOS DIDKEPSNIS KEPTAS KEPSNINĖJE (GRILIUJE) ~ 16,70 €
su dvaro kepsnių padažu

DVARO JAUTIENOS TROŠKINYS ~ 8,20 €
grietinėlės padaže
DZŪKIJOS DVARO KEPTOS MĖSOS RINKINYS (4 asm.) ~ 23,00 €

kepti kalakutienos kumpeliai, sultingi kiaulienos gabaliukai, troškinta kiaulienos karka, glazūruota kiaulienos šoninė, krienai,
adžika, troškinti kopūstai, marinuoti agurkėliai, šviežių daržovių salotos ir virtos apkeptos bulvės

su kietuoju sūriu

Žuvis

DVARIŠKIŲ SRIUBA didelė ~ 1,50 € / maža ~ 1,00 € (tik darbo dienomis)

PALTUSO PJAUSNYS ~ 7,00 €
STARKIO FILĖ SU BAKLAŽAIS IR POMIDORAIS ~ 7,00 €

Dėl patiekaluose esančių alergenų prašome teirautis padavėjų

Dėl patiekaluose esančių alergenų prašome teirautis padavėjų

