
UŽSISAKYKITE MAITINIMĄ 
IŠ ANKSTO

ORDER YOUR MEAL IN 
ADVANCE



Patiekale yra alergenų. Meal contains allergens
Alergenai nurodyti paskutiniame puslapyje. The list on the last page

Kodėl verta užsisakyti?

Išskirtiniai patiekalai

Aptarnavimo pirmenybė lėktuve

Mažesnė kaina nei užsakant iš  skrydžio meniu

Why to order?

Exceptional meals

Priority service during the fl ight

Lower price than ordering from the fl ight menu

Patiekalo vaizdas gali skirtis nuo iliustracijos meniu. 
Please note, that meal image can differ from menu illustration.



13,50 €

RINKINYS / SET

HNML

JAUTIENOS KEPSNELIAI SU SVOGŪNŲ DŽEMU

ROAST BEEF FILLET WITH ONION JAM

          UŽKANDIS / SNACK

Rūkytos anties krūtinėlės užkandis su 
salotų lapais, grūdėtųjų garstyčių padažu, 
melionais, vynuogėmis ir spanguolių 
džemu

Smoked duck breast appetizer served 
with lettuce, mustard sauce, melon, gra-
pes and cranberry jam

           KARŠTASIS PATIEKALAS / MAIN DISH

Jautienos kepsneliai su svogūnų džemu, kep-
tomis bulvių skiltelėmis ir skrudintomis daržo-
vėmis (baklažanai, paprika, cukinija, vyšniniai 
pomidoriukai)

Roast beef fi llet with onion jam served with ba-
ked potato slices and grilled vegetables (egg-
plant, bell pepper, zucchini, cherry tomatoes) 
   

          DESERTAS / DESSERT 

Mini sūrio tortukas

Mini cheescake 

       GĖRIMAI / BEVERAGES  

Kava arba arbata   Raudonasis vynas arba sultys

Coffee or tea         Red wine or juice



RINKINYS / SET

AVML

PISTACIJOMIS ĮDARYTAS KALAKUTIENOS 
FILE KEPSNYS

TURKEY FILLET STEAK STUFFED WITH 
PISTACHIO NUTS

          UŽKANDIS / SNACK

Karštai rūkyto ungurio užkandis su salotų 
lapais ir daržovėmis, pagardintas medaus 
ir garstyčių padažu   

Smoked eel appetizer served with lettuce 
and vegetables, fl avored with honey and 
mustard sauce   

         KARŠTASIS PATIEKALAS / MAIN DISH

Pistacijomis įdarytas kalakutienos fi le kepsnys 
su sūrio padažu, bulvių kroketais, daržovių gar-
nyru (morkos ir saldieji žirneliai) 

Turkey fi llet steak stuffed with pistachio nuts, 
served with cheese sauce, potato croquettes, 
vegetable garnish (carrots and sweet peas)

          DESERTAS / DESSERT

Mini sūrio tortukas

Mini cheescake 

13,50 €

        GĖRIMAI / BEVERAGES  

Kava arba arbata   Baltasis vynas arba sultys

Coffee or tea         Red wine or juice



RINKINYS / SET

SFML

ANT GROTELIŲ KEPTAS LAŠIŠOS FILE 
KEPSNYS SU KAPARĖLIŲ PADAŽU

GRILLED SALMON FILLET WITH CAPER 
SAUCE

          UŽKANDIS / SNACK

Mocarelos sūrio ir pomidorų užkandis su 
salotų lapais, alyvuogėmis ir bazilikų pa-
dažu   

Mozzarella, tomato, lettuce and olives 
appetizer served with basil sauce

          KARŠTASIS PATIEKALAS / MAIN DISH

Ant grotelių keptas lašišos fi le kepsnys su kapa-
rėlių padažu, bulvių kroketais, skrudinta paprika, 
pievagrybiais ir vyšniniais pomidoriukais

Grilled salmon fi llet with caper sauce, served 
with potato croquettes, roasted bell pepper, 
mushrooms and cherry tomatoes

          DESERTAS / DESSERT

Mini sūrio tortukas

Mini cheescake

13,50 €

        GĖRIMAI / BEVERAGES  

Kava arba arbata   Baltasis vynas arba sultys

Coffee or tea         Red wine or juice



RINKINYS / SET

JPML

FETOS  SŪRIU IR SAULĖJE DŽIOVINTAIS 
POMIDORAIS ĮDARYTAS VIŠTIENOS FILE KEPSNYS

CHICKEN FILLET STUFFED WITH FETA CHEESE  
  AND SUN-DRIED TOMATOES   
 

          KARŠTASIS PATIEKALAS / MAIN DISH

Fetos sūriu ir saulėje džiovintais pomidorais įdarytas vištienos fi le kepsnys su grietinėlės-sojos 
padažu, virtų ir laukinių ryžių mišiniu, brokoliais ir vyšniniais pomidoriukais

Chicken fi llet stuffed with feta cheese and sun-dried tomatoes, served with cream and soy sauce, 
rice, broccoli and cherry tomatoes

          DESERTAS / DESSERT

Keksiukas

Muffi n

        GĖRIMAI / BEVERAGES

Kava arba arbata

Coffee or tea

9,00 €



RINKINYS / SET

VLML

LAZANIJA SU ŠPINATAIS, VARŠKE IR SAULĖJE 
DŽIOVINTAIS POMIDORAIS

 LASAGNA WITH SPINACH, CURD AND 
SUN-DRIED TOMATOES

          KARŠTASIS PATIEKALAS / MAIN DISH

Lazanija su špinatais, varške ir saulėje džiovintais pomidorais, pateikiama su grietinėlės padažu

Lasagna with spinach, curd and sun-dried tomatoes, served with cream sauce

          DESERTAS / DESSERT

Keksiukas

Muffi n

        GĖRIMAI / BEVERAGES

Kava arba arbata

Coffee or tea  

9,00 €



RINKINYS / SET

MOML

TORTILIJA SU TROŠKINTA JAUTIENA IR 
DARŽOVĖMIS

 TORTILLA WRAPS WITH BRAISED BEEF AND 
VEGETABLES

          KARŠTASIS PATIEKALAS / MAIN DISH

Tortilija su troškinta jautiena (troškinta jautiena, skrudintos paprikos, morkos, porai, konservuotos 
pupelės, čili pipiriukai ir „Salsa Mexicana“ padažas)

Tortilla with braised beef (braised beef, roasted bell peppers, carrots, leeks, canned beans, chili 
peppers and “Salsa Mexicana” sauce)

          DESERTAS / DESSERT

Šokoladas „BOUNTY“ 

Chocolate bar “BOUNTY”

        GĖRIMAI / BEVERAGES

Kava arba arbata

Coffee or tea  

8,00 €



RINKINYS / SET

VGML

TORTILIJA SU KEPTOMIS DARŽOVĖMIS IR 
FETOS SŪRIU

TORTILLA WRAPS WITH GRILLED VEGETABLES 
AND FETA CHEESE

          KARŠTASIS PATIEKALAS / MAIN DISH

Tortilija su keptomis daržovėmis (paprika, porai, cukinija, morkos, pomidorai) ir fetos sūriu

Tortilla wraps with grilled vegetables (bell pepper, leek, zucchini, carrots, tomatoes) and feta cheese

          DESERTAS / DESSERT

Šokoladas „BOUNTY“ 

Chocolate bar “BOUNTY” 

        GĖRIMAI / BEVERAGES

Kava arba arbata

Coffee or tea

7,50 €



RINKINYS / SET

LSML

SVIESTINIS RAGELIS SU KUMPIU, SŪRIU IR 
MARINUOTAIS AGURKĖLIAIS

CROISSANT WITH HAM, CHEESE AND PICKLES

          PATIEKALAS / MAIN DISH

Sviestinis ragelis su kumpiu, sūriu ir marinuotais agurkėliais

Croissant with ham, cheese and pickles

          GĖRIMAI / BEVERAGES

Kava arba arbata

Coffee or tea

4,50 €



RINKINYS / SET

CHML

LIETINIAI BLYNELIAI SU VARŠKĖS ĮDARU IR 
NUTELLA KREMU

PANCAKES WITH CURD AND NUTELLA CREAM

          KARŠTASIS PATIEKALAS / MAIN DISH

Lietiniai blyneliai su varškės įdaru, patiekiami su Nutella kremu

Pancakes with soft and creamy curd served with Nutella cream   

          DESERTAS / DESSERT 

Batonėlis „NESQUICK“

Biscuit “NESQUICK”

        GĖRIMAI / BEVERAGES

Negazuotas sulčių gėrimas 
„KUBUŠ PLAY“ ( 0,4 l)

Still juice drink
“KUBUŠ PLAY“ (0,4 l)

6,00 €MAŽIESIEMS KELIAUTOJAMS
FOR LITTLE TRAVELLERS



PATIEKALAS / FOOD ALERGENAI I ALLERGENS

Fetos sūriu ir džiovintais saulėje pomidorais įdarytas 
vištienos file kepsnys / Chicken fillet stuffet with feta 
cheese and sun - dried tomatoes

Įdarytas pistacijomis kalakutienos file kepsnys / Turkey 
fillet steak stuffed with Pistachio nuts

Ant grotelių keptas lašišos file  kepsnys / Grilled salm-
on fillet

Rūkytos anties krūtinėlės užkandis / Smoked duck 
breast appetizer

Karštai rūkyto ungurio užkandis / Smoked eal appetizer

Mocarelos sūrio ir pomidorų užkandis / Mozzarela 
cheese and tomato appetizer

Tortilija su troškinta jautiena / Tortilla wrap with braised 
beef

Tortilija su keptom daržovėm ir fetos sūriu / Tortilla 
wraps with grilled vegetables and feta cheese

Lazanija su špinatais ir varške / Lasagna with spinach 
and curd

Sviestinis ragelis su kumpiu, sūriu ir marinuotais 
agurkėliais / Croissant with ham, cheese and pickles

Lietiniai blyneliai su varškės įdaru ir Nutellos kremu / 
Pancakes with curd and Nutella cream

Mini sūrio tortukas / Mini cheesecake

Glitimo turintys javai, kiaušiniai, sūris, grietinėlė/ 
Cereals containing gluten, eggs, cheese, cream

Sviestas, pienas, grietinėlė, riešutai / Butter, milk, 
cream, nuts

Žuvis, glitimo turintys javai / Fish, gluten containing 
cereals 

Garstyčios / Mustard

Žuvis, garstyčios / Fish, mustard

Sūris / Cheese

Glitimo turintys javai, pienas, grietinėlė, sviestas / 
Cereals containing gluten, milk, cream, butter

Glitimo turintys javai, sūris / Cereals containing gluten, 
cheese

Glitimo turintys javai, sviestas, pienas, grietinėlė, varškė/ 
Cereals containing gluten, butter, milk, cream, curd

Glitimo turintys javai, sūris, kiaušinių milteliai, išrūgų 
milteliai, laktozė, kiaušinių masė / Cereals containing gluten, 
cheese, egg powder, whey powder, lactose, egg weight 

Glitimo turintys javai, pienas, kiaušiniai,varškė, grietinėlė / 
Cereals containing gluten, milk, eggs, curd, cream 

Glitimo turintys javai, sūris, sausas pieno gaminys, 
laktozė, pieno baltymai / Cereals containing gluten, 
cheese, dry milk product, laktose, milk protein


