men u
IŠANKSTINIO UŽSAKYMO

• IŠSKIRTINIS MENIU • APTARNAVIMO PIRMENYBĖ
• PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS

PAGRINDINIS
PATIEKALAS
MAIN COURSE

Krosnyje kepta sviestažuvė su moliūgų ir bulvių
piurė, keptais baklažanais ir cukinijomis.
Baked butterfish with pumpkin and potato puree,
baked eggplant, and zucchini

UŽKANDIS
SNACK

Salotos su mocarela, juodosiomis alyvuogėmis,
pesto padažu ir alyvuogių aliejumi.
Mozzarella salad with black olives, pesto, and olive
oil dressing

DESERTAS
DESSERT

Sūrio tortas.
Cheesecake

GĖRIMAI
DRINKS

Baltasis vynas arba sultys (apelsinų, pomidorų) /
kava arba arbata.
White wine or juice (orange, tomato) / coffee or tea

15 EUR
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PAGRINDINIS
PATIEKALAS
MAIN COURSE

UŽKANDIS
SNACK

DESERTAS
DESSERT

Grilyje kepta antienos filė su bulvių koše, lėtai
virtais ir apkeptais burokėliais, pagardinta
bruknių padažu.
Grilled duck fillet with mashed potatoes and slowroasted beets, served with cranberry sauce
Serano kumpio salotos su šviežiomis
daržovėmis, balzaminio acto padažu ir alyvuogių
aliejumi.
Serrano ham salad with fresh vegetables, and
balsamic vinegar and olive oil dressing
Sūrio tortas.
Cheesecake
Raudonasis vynas arba sultys (apelsinų,
pomidorų) / kava arba arbata.
Red wine or juice (orange, tomato) / coffee or tea

GĖRIMAI
DRINKS

1 5 EUR
ALERGENAI / ALLERGENS:
pienas (milk),

žuvis (fish),

riešutai (nuts),

kviečiai (wheat),

kiaušiniai (eggs),

sezamų sėklos (sesame seeds),
sojos (soya).

UŽKANDIS
SNACK

Lėtai troškinta jautiena su bulvių skiltelėmis,
garintomis daržovėmis (morkos, brokoliai,
šparaginės pupelės) ir pipiriniu padažu.
Slowly stewed beef and pepper sauce with potato
slices and steamed vegetables (carrots, broccoli,
green beans)
Šalto rūkymo lašišos ir šviežių daržovių salotos
su medaus ir garstyčių padažu.
Cold smoked salmon, fresh vegetable salad with
honey mustard dressing

DESERTAS
DESSERT

Sūrio tortas.
Cheesecake

GĖRIMAI
DRINKS

Raudonasis vynas arba sultys (apelsinų,
pomidorų) / kava arba arbata.
Red wine or juice (orange, tomato) / coffee or tea
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15 EUR

VIP

PAGRINDINIS
PATIEKALAS
MAIN COURSE

Vištienos filė, įdaryta saulėje džiovintais
pomidorais ir kietuoju sūriu, su keptų bulvių
griežinėliais, karamelizuotomis moliūgų
skiltelėmis ir špinatų padažu.
Chicken fillet stuffed with sun-dried tomatoes and
hard cheese, roasted potato slices, caramelised
pumpkin slices, and spinach sauce

DESERTAS
DESSERT

Keksiukas.
Muffin

GĖRIMAI
DRINKS

Kava / arbata / sultys.
Coffee / tea / juice

8 EUR

ALERGENAI / ALLERGENS:
pienas (milk),

žuvis (fish),

riešutai (nuts),

kviečiai (wheat),

kiaušiniai (eggs),

sezamų sėklos (sesame seeds),
sojos (soya).
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Kepti varškėčiai su
trintomis braškėmis
ir grietine.
Fried curd cheese
pancakes with crushed
strawberries and sour
cream

Kava / arbata / sultys.
Coffee / tea / juice

PAGRINDINIS Traški vištiena su gruzdinPATIEKALAS
tomis bulvytėmis, šviežioMAIN COURSE mis morkomis ir agurkais

Daržovių suktinukai
„Spring rolls“ su
saldžiai aštriu
padažu.
Vegetable spring rolls
with sweet and sour
sauce

GĖRIMAI
DRINKS

„Coca Cola“ / „Fanta“
/ „Sprite“ / sultys.
Coca Cola / Fanta /
Sprite / Juice

7 EUR

(patiekiama atskirai) bei
pomidorų padažu.
Crispy chicken with fried
potatoes and tomato sauce
served with a portion of fresh
carrots and cucumber
„Coca Cola“ / „Fanta“ /
„Sprite“ / sultys.
Coca Cola / Fanta / Sprite /
Juice

7 EUR
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GĖRIMAI
DRINKS

Angliški pusryčiai (kepti
kiaušiniai su traškios
šoninės juostelėmis,
konservuotomis pupelėmis, marinuotomis
paprikomis ir pomidorų
bei majonezo padažu).
English breakfast: Fried
eggs with crispy bacon,
canned beans, and
pickled peppers with
tomato and mayonnaise
sauce
Kava / arbata / sultys.
Coffee / tea / juice
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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 užsakydami 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

www.getjet.aero

