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Sūrio dešrelės „PIK-NIK“ 

 „Magija“    

Cheese sticks “PIK-NIK” 

Plėšyk ir dalinkis sūrio lazdelėmis „PIK-NIK“, 
praturtintomis baltymais, mineralinėmis medžiagomis 
ir vitaminais. Be konservantų, dažiklių ir skonio 
stipriklių (84 g).

Magiško skonio glaistytas 
varškės sūrelis su vanile ar 
šokolado gabaliukais (45 g).

Have tasty fun with “PIK-NIK” peelable cheese 
sticks. “PIK-NIK” natural cheese sticks. Rich in 
protein, mineral nutrients and vitamins. Without any 
preservatives, no added colours or taste enhancers 
(84 g).

Magical taste glazed curd 
cheese bites with vanilla or 
chocolate pieces (45 g).

190 €

125 €
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Garinti vištienos 
maltinukai

Patiekami su keptais bulvyčių 
kroketais „debesėliai“, pomidorais ir 
citrininiu-sviestiniu padažu.

Steamed chicken 
meatballs

„Haribo“ 

Served with potato “clouds”, 
tomatoes and lemon-butter 
sauce.

Patys populiariausi meškiukai 
guminukai saldžiai kelionei (100 g).

The most popular gummy bears for a 
sweet trip (100 g).

„Marmaluzi“ 
100% obuolių ir mėlynių tyrė 
(nuo 6 mėn.) (125 g).

100% puree with apple and blueberries 
(from 6 months old) (125 g).

„Nutella“ 
Trašku, saldu ir viskas kartu! Lazdelės 
su šokolado kremu (80 g).

Crisp and sweet – a well mix indeed! 
Sticks with chocolate cream (80 g).

250 €

260 €

500 €

190 €

600 €

Karštas patiekalas ir sulčių gėrimas 
„Kubuš Play“.

A hot meal and a juice drink 
“Kubush Play”.

+

650 €
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Varškės blyneliai 
Patiekiami su trintomis braškėmis ir 
saldžiu padažu.

Pancakes
Served with mashed 
strawberries and sweet sauce.

„Kubuš Play“

Sweet vegetable mash  
“Marmaluzi” 

Įvairių vaisių skonio negazuotas 
sulčių gėrimas (0,4 l).

„Marmaluzi“ - kaip ką tik pagaminta 
mamos! (nuo 6 mėn.) (190 g).

As fresh as if made by own mother! 
(from 6 months old) (190 g).    

Multi-fruit juice drink (0,4 l).

150 €

260 €

400 €

500 €

Karštas patiekalas ir sulčių gėrimas 
„Kubuš Play“.

A hot meal and a juice drink 
“Kubush Play”.

+

Saldžiųjų daržovių košė 
„Marmaluzi“

550 €
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„StarWars“ įvairių vaisių gėrimas (0,3 l), 
„Disney Cars“ šokoladinis kiaušinis (20 g),
picos skonio sūrūs sausainiai (100 g),

„Nesquik“ šokoladukas (25 g).

“StarWars” muti-fruit drink (0,3 l), 
“Disney Cars” chocolate egg (20 g), 
Pizza flavor crackers (100 g), 

“Nesquik” chocolate bar (25 g).

380 €

700 €

Rinkinys   

Smėlio žaislų rinkinys   

Set

Sand toy set
Kokios atostogos be smėlio 
pilies? Small Planet Airlines 
paplūdimio žaislų rinkinys padės 
sukurti gražiausius atostogų 
prisiminimus mažiesiems 
keliautojams. Parduodami 
supakuoti spalvingose 
kuprinėlėse, kuriose laikomi 
žaislai nepasimes.

Can you imagine holidays 
without a sand castle? With 
Small Planet Airlines beach 
bucket and shovel set the most 
beautiful holiday memories 
will be created for the little 
travelers. Sand toys come 
with a colorful backpack for 
convenient keeping.

Pilnas si
urprizų

! 
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