LCML

Rinkinys Nr. 1
Set Nr. 1

ĮDARYTA KALAKUTO KRŪTINĖLĖ
SU MOCARELOS SŪRIU IR SAULĖJE
DŽIOVINTAIS POMIDORAIS

RŪKYTOS LAŠIŠOS TAR-TAR

Stuffed turkey breast with mozzarella
cheese and sun-dried tomatoes

Lašiša, kaparėliai, saulėje džiovinti
pomidorai, krapai, medaus garstyčių
padažas, nat. citrinos sultys,
krekeriai, salotų lapai, alyvuogės,
citrina

Kalakuto krūtinėlė, mocarelos sūris,
saulėje džiovinti pomidorai, bulgur
kruopos, cukinijos, paprika, bruknių
padažas
Turkey fillet, mozzarella cheese, sun-dried
tomatoes, bulgur, zucchini, sweet pepper,
cranberry sauce

BALTASIS VYNAS ARBA SULTYS
(POMIDORŲ, APELSINŲ), KAVA
ARBA ARBATA
White wine or juice (orange, tomato),
coffee or tea

15€

2

Smoked salmon tar tar

Salmon, capers, sun-dried tomatoes,
dill, honey-mustard sauce, lemon
juice, crackers, salad leaves, black
olives, lemon

OBUOLIŲ PYRAGAS
Apple pie

Set Nr. 2

LAŠIŠOS ROŽYTĖS
Salmon roses
Lašišos filė, terijaki padažas,
grūdėtos garstyčios, perlinis
kuskusas, paprika, cukinijos
Salmon, teriyaki sauce, grainy
mustard, pearl couscous, sweet
pepper, zucchini

SFML

Rinkinys Nr. 2

BALTASIS VYNAS ARBA
SULTYS (POMIDORŲ,
APELSINŲ), KAVA
ARBA ARBATA
White wine or juice
(orange, tomato),
coffee or tea

OBUOLIŲ PYRAGAS
FETOS SŪRIO SALOTOS

Apple pie

Feta cheese salad
Feta, burokėliai, moliūgų
sėklos, salotų lapai, kriaušės
Feta cheese, pumpkin
seeds, salad leaves, pear,
beetroots

15€

3

LFML

Rinkinys Nr. 3
Set Nr. 3

LĖTAI TROŠKINTA JAUTIENA
Slowly stewed beef
Lėtai troškinta jautiena, bulvių skiltelės su lupenomis,
vyšniniai pomidorai, cukinija, pipirinis padažas
Slowly stewed beef, potatoe wedges, cherry
tomatoes, zucchini, pepper sauce

BRIE SŪRIO SALOTOS
Brie cheese salad
Salotų lapai, vynuogės, šilauogės, džiovintos
spanguolės, brie sūris, balzamiko sirupas,
alyvuogių aliejus
Salad leaves, grapes, heathberry, dried cranberries,
brie cheese, balsamic sauce, olive oil

15€

4

RAUDONASIS VYNAS
ARBA SULTYS (POMIDORŲ,
APELSINŲ), KAVA ARBA
ARBATA
Red wine or juice (orange, tomato),
coffee or tea

OBUOLIŲ PYRAGAS
Apple pie

Set Nr. 4

VIŠTIENOS FILĖ KEPSNYS SU TERIJAKI PADAŽU

LSML

Rinkinys Nr. 4

KAVA ARBA ARBATA

Chicken fillet steak with teriyaki sauce
Coffee or tea
Vištienos filė, terijaki padažas, virti plikyti ir
laukiniai ryžiai, morkytės, porai
Chicken fillet, teriyaki sauce, parboiled and wild rice,
baby carrots, leek

KEKSAS
Muffin

8€
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SPML

Rinkinys Nr. 5
Set Nr. 5

MAKARONAI SU JAUTIENA
Pasta with beef
Kiaušininiai makaronai, jautiena,
porai, morkos, saldžioji paprika,
Sambal Manis padažas
Egg noodles, beef, leek, carrots,
sweet pepper, Sambal Manis sauce

JAVAINIS
Cereal bar

7€

6

SULTYS (APELSINŲ, POMIDORŲ)
ARBA GAZUOTAS GĖRIMAS (COLA,
FANTA, SPRITE)
Juice (tomato, orange) or soft drink
(Coca-Cola, Fanta, Sprite)

Set Nr. 6

FALAFELIAI
Falafels

VGML

Rinkinys Nr. 6

KAVA / ARBATA ARBA SULTYS (APELSINŲ,
POMIDORŲ) ARBA GAZUOTAS GĖRIMAS
(COLA, FANTA, SPRITE)

Falafeliai, jogurtinis padažas
Falafels, yogurt sauce

Coffee / tea or juice (tomato, orange) or soft
drink (Coca-Cola, Fanta, Sprite)

JAVAINIS
Cereal bar

7€

7

CHML

Rinkinys Nr. 7
Set Nr. 7

LIETINIAI SU VARŠKĖS KREMU
Crepes with curd cheese
Lietiniai, varškės kremas,
uogienė, grietinė
Crepes, curd cheese, jam,
sour cream

SULTYS (APELSINŲ,
OBUOLIŲ)
Juice (apple, orange)

7€

8

Set Nr. 8

JPML

Rinkinys Nr. 8

TRAŠKI VIŠTIENA
Crispy chicken
Traški vištiena, gruzdintos bulvytės,
šviežios morkos, agurkai,
pomidorų padažas
Fresh carrots, cucumber, crispy
chicken, fried potatoes, tomato
sauce

SULTYS (APELSINŲ, OBUOLIŲ)
ARBA GAZUOTAS GĖRIMAS
(COLA, FANTA, SPRITE)
Juice (apple, orange) or soft drink
(Coca-Cola, Fanta, Sprite)

7€

9

ATLIKTI SKRYDŽIO
REGISTRACIJĄ
YPAČ LENGVA
CHECK-IN IS EASIER
THAN EVER.

www.getjet.aero

PATENKINK ALKIO KAPRIZUS
SATISFY YOUR GASTRONOMICAL WHIMS

Atlik išankstinį
maisto užsakymą
ir kelionėje
mėgaukis:

Aptarnavimo pirmenybe lėktuve, prieš
pradedant prekybą visiems salono
keleiviams.
Your meals will be served even before the
cabin crew starts serving other passengers.

Išskirtiniu maistu, ruoštu specialiai Tau.
Your meal will be prepared personally for you.

Pre-order your meal
in advance and on
your flight:
Išskirtiniu gausiu patiekalų pasirinkimu.
You’ll have the possibility to choose from a
variety of exclusive dishes.

Išskirtiniu maistu galima mėgautis skrendant abejomis
kryptimis. Užsisakykite iš anksto pas savo kelionės
organizatorių arba skrydžio į atostogų šalį metu.

You can enjoy an exclusive meal on a round-trip flight.
Just place a pre-order at your travel agency or during
the flight to your vacation destination.

Svarbi informacija

• Už perkamas prekes atsiskaityti galite grynaisiais pinigais ir kreditinėmis mokėjimo
kortelėmis: VISA, MasterCard;
• Grynieji pinigai priimami EUR valiuta;
• Asmenims iki 20 metų alkoholiniai gėrimai neparduodami;
• Primename, kad lėktuve yra draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, įsigytus ne
skrydžio metu;
• Jeigu esate alergiški tam tikriems maisto produktams, prieš užsisakydami patiekalą
pasikonsultuokite su aptarnaujančiu personalu, ar maiste nėra jums pavojingų ingredientų;

Important information:

• You can pay for your meal in cash or by credit card: VISA, MasterCard;
• Cash is accepted in euro only;
• Alcoholic beverages are not sold to persons under 20 years of age;
• Please note that it is forbidden to consume alcoholic beverages that are not purchased
during the flight;
• If you are allergic to certain foods, please consult a member of staff before ordering
a meal;

Ženklų reikšmės:

Meanings of characters:
Kviečiai
Wheat

Pienas
Milk

Sulfitai
Sulfits

Glitimas
Gluten

Sojų pupelės
Soy beans

Kiaušiniai
Eggs

Sieros dioksidas
Sulfur dioxide

Soja
Soy

Rugiai
Rye

Sezamo sėklos
Sesame seeds

Salierai
Celery

Žuvis
Fish

Miežiai
Barley

Riešutai
Nuts

Citrusai
Citrus

Garstyčios
Mustard

Vėžiagyviai
Crustaceans

