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Maisto užsakymas iš anksto 
suteikia:

Aptarnavimo pirmenybę

Išskirtinius patiekalus

Maistą, paruoštą specialiai tik Jums

Išsirinkite maistą iš atskirai pateikiamo menu. Užsisakykite patiekalus skrisdami 
atostogauti ir mėgaukitės specialiai Jums sukurtu maistu kelionės į namus metu. 
Nepamirškite, kad būtina išsaugoti pirkimo kvitą iki kelionės pabaigos.

Pre-ordered food gives You these 
benefits:

Service priority

Special dishes

Food prepared specially to You

Select the food from separate menu. Order meal before your flight and enjoy 
specially for You created food during your trip back home. Don’t forget – secure 
your purchase bill till flight will not end.



VIP RINKINYS SU LAŠIŠA

Keptų burokėlių salotos su Fetos sūriu ir keptomis kriaušėmis, balzamiko 
padažu. Lašišos kepsnys su apelsinų padažu, ryžiais, garintomis žirnių 

ankštimis bei žviežios paprikos skiltelėmis. Sūrio pyragas, sultys arba 
vynas, kava arba arbata.

SFML 

14,5

LCML 
14,5

VIP SET WITH SALMON

Baked beetroot salad with Feta cheese, baked pears 
and balsamic dressing. Salmon steak with orange 

sauce, wild rice, steamed peas and fresh paprika slices. 
Cheesecake, juice or wine, coffee or tea.

VIP RINKINYS SU KALAKUTIENA

Šaltai rūkytos lašišos užkandis su šviežiomis daržovėmis, medaus ir garstyčių padažu. 
Kalakutienos suktinukas įdarytas slyvomis su sūrio padažu, keptomis bulvių rožėmis, 
garintomis morkomis bei cukinija. Sūrio pyragas, sultys arba vynas, kava arba arbata.

VIP SET WITH TURKEY

Cold-smoked salmon snack with fresh vegetables and honey-mustard 
sauce. turkey roll stuffed with plums, seasoned with cheese sauce, 
baked potato roses, carrots and zucchini. Cheesecake, 
juice or wine, coffe or tea.



VIP RINKINYS SU JAUTIENA

Kalakutienos užkandis su šviežiomis daržovėmis bei pikantišku padažu. 
Lėtai troškinta jautiena, pagardinta švelniu padažu, keptomis bulvių 

rožėmis ir garintomis daržovėmis. Sūrio pyragas, sultys arba vynas, kava 
arba arbata.

LFML 

14,5

VIP SET WITH BEEF
Turkey snack with fresh vegetables and savory sauce. 

Slow-boiled beef flavored with mild sauce, baked pota-
to roses and steamed vegetables. Cheese cake, juice or 

wine, coffee or tea.

WOK MAKARONAI PIETUMS

Wok ryžių makaronai su daržovėmis bei saldžiai aštriu padažu. Keksiukas su vyšnių 
įdaru, kava arba arbata.

WOK NOODLES FOR LUNCH

Wok noodles with vegetables and hot sweet sauce. Mini – cake with 
cherry filling, coffee or tea.

VOML 

8



VIŠTIENOS FILĖ PIETUMS

Vištienos filė, įdaryta pistacijomis, su grietinėlės padažu bei bulvių koše, 
keptais brokoliais ir šviežių paprikų skiltelėmis. Keksiukas su vyšnių įdaru, 
kava arba arbata.

CHICKEN FILLET FOR LUNCH

Chicken fillet stuffed with pistachios and seasoned with cream sauce, 
mashed potatoes, baked broccoli and fresh paprika slices. Muffin with 
cherry filling, coffee or tea.

LSML 
8

OMLETAS PUSRYČIAMS

Keptas omletas su daržovėmis, pagardintas kietuoju sūriu. 
Kava arba arbata

AVML 

7

OMLETTE FOR BREAKFAST

Fried omlette with vegetables, seasoned with hard 
cheese. Coffee or tea.



BLYNELIAI VAIKAMS

Blyneliai su trinta varške, uogų džemu ir grietine. 
Barni pyragėlis. Kubuš gėrimas.

PANCAKES FOR KIDS

Pancakes with creamy curd, berry jam and sour cream. 
Barnie cake. Kubuš drink

BBML 
7

DEŠRELĖS PUSRYČIAMS

Pieniškos dešrelės su gruzdintomis bulvytėmis ir pikantišku padažu.
Gaivusis gėrimas – Coca-Cola, Sprite arba Fanta.

CHML 

7

SAUSAGES FOR BREAKFAST

Sausages with French fries and savory sauce.
Choice of soft drink - Coca Cola, Sprite, Fanta.



You can pay for products you buy in 
cash and with credit cards: VISA & 
MasterCard.

Cash is accepted in EUR currency.

Alcoholic beverages are not sold to 
persons under 20 years old do not sell.

We want to inform you that product 
illustrations in the Menu may differ 
from the items you buy.

Please note that it is prohibited to 
use alcoholic beverages that were not 
purchased on board.

If you have specific food requirements, 
ask the cabin crew about meal availa-
bility on your flight and for allergens it 
might contain.

Už perkamas prekes atsiskaityti galite 
grynaisiais pinigais ir kreditinėmis mo-
kėjimo kortelėmis: VISA, MasterCard. 

Grynieji pinigai priimami EUR valiuta. 

Asmenims iki 20 metų alkoholiniai gė-
rimai neparduodami.

Norime informuoti, kad Menu leidiny-
je pateiktos produktų iliustracijos  gali 
skirtis nuo Jūsų įsigyjamų prekių.

Primename, kad lėktuve yra draudžia-
ma vartoti alkoholinius gėrimus, kurie 
buvo įsigyti ne skrydžio metu.

Jeigu esate alergiški tam tikriems mais-
to produktams, pasikonsultuokite su 
aptarnaujančiu personalu prieš užsa-
kudami patiekalą ar jame nėra jums 
pavojingų ingredientų.




