KAVA / ARBATA
NAMŲ GAMYBOS ARBATA
Puodelis 1,95
Arbatinukas (0,5 l) 3,55
Arbatinukas šeimai (1 l) 4,95

GAIVIEJI

ARBATA

Puodelis 1,55
Arbatinukas (0,5 l) 2,95
Arbatinukas šeimai (1 l) 4,25

Galite rinktis natūralią aviečių arbatą
arba ryškią ir sveikatingą šaltalankių.

TRADICINĖS OBUOLIŲ
SULTYS

NAMINIS LIMONADAS

Stiklinė 1,5
Nesibaigiantis ąsotis (4 herojams) 4,5

Galite rinktis obuolių arba obuolių ir
kriaušių skonio.

Mūsų topas! Limonadas ruošiamas
pagal slaptą JD receptą, puikiai
atgaivina ir malšina troškulį.

JD STALO VANDUO

Stiklinė 0,7
Nesibaigiantis ąsotis (4 herojams) 1,55
Patiekiame su citrusiniais vaisiais.

Galime paruošti mažiau saldų limonadą!
Prašyk padavėjo.
ESPRESAS
1,35

JUODA KAVA
1,55

JUODA KAVA AMERIKIETIŠKA
SU PIENU
KAVA
1,75
1,75

LATE
1,95

KAPUČINAS
1,95

PRIEDAI

2,45

Verdame iš „Beatos virtuvės“ kakavos.
Stipraus šokoladinio skonio, patiekiame
su mažučiais zefyrų gabalėliais.

Papildomas espreso šūvis 0,5
Migdolų pienas 0,3
Citrina / medus / pienas 0,3

ALUS

(0,4 l) 2,95 | (0,56 l) 3,5
„Kalifornikacija” 5 % APA

4,25

Pasirinkite skonį.

Sodraus, prabangaus skonio.Patiekiame
karštą su ledais.

SŪRIO PYRAGAS

TIRAMISU

Ar galima sukurti dar skanesnio sūrio pyrago
receptą? – Galima! Šis yra purus ir minkštas
kaip debesis, nutūpęs ant traškaus
imbierinių sausainių pagrindo. Patiekiame
su mūsų gamybos ypatingu citrinų padažu.
Ir saldu, ir šiek tiek rūgštu, tiesiog tobula!

Labiau itališko deserto
nebūna. Purus, lengvas ir
itin elegantiškas.

3,95

SPECIALŪS
PASIŪLYMAI

Tel.: +370 670 47 146
info@jurgisirdrakonas.lt
UŽSISAKYK internetu:
www.jurgisirdrakonas.lt

GENYS LT (CRAFT)

GENYS LT (CRAFT)

3,5 | 2,75

3,95

BERGSCHLÖSSCHEN LT
(0,4 l) 3,5 | (0,56 l) 4,25

(0,33 l) 3,25
„Tamsus miškas” 5,5 %
Porteris
„Dvi laisvės” 6 % IPA
„Baltas melas” 4,2 %
Kvietinis elis
SIDRAS

„Valonijos Blanc” 4,7 % Kvietinis

VARŠKĖS SŪRIO
UŽKANDIS SU MEDUMI

baltasis (12 %) Chardonnay
raudonasis (12 %) Sangiovese

175 ml 3,95 | 500 ml 7,95 | 1000 ml 12,95

Taurė (175 ml) 5 | Butelis (750 ml) 20

AGRASTŲ VYNAS LT (p. saldus,12 %)

Taurė (175 ml) 5 | Butelis (750 ml) 20

TIK PILIES JD

Ko reikia žmonėms? – Duonos! Dar geriau
keptos. Tai mūsų sveikesnis ir fantastiškai
skanus lietuviškos klasikos pasirinkimas.
Orkaitėje paskrudinta su alyvuogių aliejumi
ir parmezanu, maistinga ir gardi „Beatos
virtuvės“ juoda duona, patiekiama su
kreminiu rikotos ir krapesto pagardu.
Lietuviškai paprasta, bet nepaprastai gardu.
Sunku sustoti.

Tik tai kuo didžiuojamės. Paprasta, gardu ir
elegantiška.
NEALKOHOLINIS ALUS

SRIUBA

HEINEKEN NL
(0,33 l) 2,5

DIENOS SRIUBA

ŠVYTURIO LT

(0,5 l) 2,95
„GO Baltas“ 0,4 % Kvietinis
„GO Pale Ale“ 0,5 %
Šviesusis elis

Butelis (750 ml) 15,95

Krepšelis 1

KARŠTIEJI
PATIEKALAI

Taurė (200 ml) 3,95

PROSECCO IT (11,5 %)

Duonelė 0,2

Didelė lėkštė naminės
sriubos. Ruošiame sočiai,
verdame kasdien. Klauskite,
kokią turime šiandien.

KARŠTAS VYNAS
Šildome su mūsų pačių verdamu
citrusų ir prieskonių sirupu.
Aromatingas, o norintiesiems pasišildyti –
tiesiog išganingas.

FOKAČIJA

3,5

VYNAS
NAMINIS VYNAS IT

DUONOS IR KRAPŲ
3,65

Itališki saliamiai, saulėje džiovinti pomidorai ir
alyvuogės, patiekiama su gardžia picos duonele.
Dviem herojams.

VILKMERGĖS CRAFT SIDRAS
(5,4 %) (0,41 l) 2,55

AVIEČIŲ VYNAS LT (p. saldus,12 %)

Ko nesuvalgysite, supakuosime išsinešti.
Dėžutės kaina: 0,3 Eur.
Alergenų sąrašo prašykite aptarnaujančio
personalo.
Visos kainos nurodytos eurais.

6,95

3,95

BUTELIUOSE

LEDAI

ŠOKOLADINIS SUFLĖ

(0,33 l) 1,65 | (0,56 l) 1,95

Nesibaigianti stiklinė (1 asm.) 1,95
Skardinė 1 vnt. (0,33 l) 1,95

PILSTOMAS

DESERTAI

ITALIŠKAS ANTIPASTO

GIRA

PEPSI / PEPSI MAX

KAKAVA

UŽKANDŽIAI

(0,28 l) 1,95 | (0,4 l) 2,45

DIENOS PATIEKALAS
6,95

Mėsos, daržovių, makaronų patiekalai,
keičiami kasdien. Mėgstamiausi mūsų
svečių išbandyti receptai, geriausios
naujienos iš restorano šeimininkų virtuvės.

LAZANIJA
7,55

Klasikinė ir itališka – tikriau nebūna.
Ruošiame su tradiciniais Bešamelio ir
Bolonijos padažais, dosniai gardiname
ne tik mocarela, bet ir parmezanu.
Sotus ir gardus komforto maistas.
Patinka visiems.

VISIEMS PATIKS
10,75 | 8,95

Skonio šventė kiekvienam! Grilyje
kepti ananasai ir svogūnai koketuoja
su sultinga, minkšta plėšyta
kiauliena ir šviežia mocarela, o šį
derinį nuspalvina ryškios paprikos
bei švelnūs pievagrybiai.

SOTUS IR
LAIMINGAS
KUKULIS
7,95 | 6,55

Kai reikia pavalgyti ne tik sočiai
ir skaniai, bet ir laimingai. Mūsų
ruošti mėsos kukuliai, naminis
trintų pomidorų padažas ir daug
daug parmezano. Dar
pagardiname ypatinguoju
kepsnių padažu ir šviežiais
bazilikais.

NDUJA
7,95 | 6,55

Išgrynintas legendomis apipintos
Kalabrijos dešros ndujos skonis.
Jos pikantišką aštrumą išryškina
mūsų naminis pomidorų padažas,
bet jį dar pastiprina Chalapos
paprikos. Klasikinei itališkai
tradicijai atstovauja minkštutėlė
mocarela ir parmezanas, o švieži
bazilikai sukuria gaivų aromatą.

PEPPERONI
7,55 | 6,25

Naminis JD pomidorų padažas,
Neapolio saliamis, bazilikai, šviežia
mocarela, parmezanas ir tyras
alyvuogių aliejus.
VEGETARIŠKAS
PASIRINKIMAS
VEGANIŠKAS
PASIRINKIMAS

PICOS
PAGRINDAS

SU RIMTAIS
PRIEDAIS
9,95 | 8,55

Jeigu norisi mėsos... Dar
daugiau itališko saliamio,
pepperoni dešros ir sodraus
čoriso iš Ispanijos. Būtinai su
naminiu pomidorų padažu,
šviežia mocarela, parmezanu ir
gražgarstėmis.

ŠEFO
MĖGSTAMIAUSIA

LIETUVIAIS
ESAME MES GIMĘ

10,75 | 8,95

10,75 | 8,95 TIK PILIES JD

Tvirta, sotaus sūrio pagrindo,
pilna sodrių skonių. Čia tobulai
susipina šviežia mocarela,
- kreminė skamorca, aštrioji
Kalabrijos dešra nduja, traški
šoninė, saulėje džiovinti
pomidorai ir parmezanas.

Tikriems Lietuvos patriotams su
linkėjimais iš kaimo. Vietoj
itališko padažo – tiršta lietuviška
grietinė, rūkytas varškės sūris,
kepti porai, šoninė ir tautinis
pasididžiavimas krapai.

Sezoninė, įdomi,
nauja – receptas
dažniausiai sukuriamas Tomo ir
Beatos Nicholson namų virtuvėje,
pasitelkus žinias, įgytas iš meistrų
Italijoje, ir fantaziją bei kūrybinę
laisvę.

ĮPRASTAS +4,95 | +3,55
BE GLITIMO
Pica kepama toje pačioje krosnyje kaip ir įprastos picos, todėl gali turėti glitimo
pėdsakų.

VISAGRŪDŽIŲ MILTŲ
+0,59 | +0,55

Tai lengva, traški, lėtai kildinama tešla, papildyta ypatingu nesmulkintų grūdų
mišiniu. Daugiau vitaminų ir skaidulų!

SAPNUOJU TEKSASĄ

9,95 | 7,95

9,95 | 8,55

Aštriausi ingredientai: Kalabrijos
dešra nduja, pepperoni, džiovintos
ir šviežios aitriosios bei Chalapos
paprikos. Mocarela, parmezanas,
svogūnai ir JD gamybos ugninis
Habanero paprikų padažas.
Rimtai karšta!

Sultinga, minkštutėlė mūsų
krosnyje lėtai kepta plėšyta
kiauliena, pagardinta tirštu
kepsnių padažu, su šviežia
itališka mocarela ir raudonaisiais
svogūnais.

Skandinaviškas minimalizmas ir aukščiausia kokybė: skaniausių rūkytos
lašišos gabalėlių gardumą pastiprina grietinė ir krapai, šviežia mocarela,
o privalomą elementą – rūgštelę – mėgautis kokybiška lašiša atstovauja
kaparėlių pagardas su ančiuviais, citrinų sultimis ir petražolėmis. Jei
mėgstate lašišą – ši pica yra dovana sau!

SUSIKURK
SAVO PICA,
PADAŽAS

+0,5 | +0,3

RAUDONASIS

(naminis JD pomidorų padažas,
alyvuogių aliejus)

BALTASIS

(rikota, alyvuogių aliejus)

Tyro alyvuogių aliejaus ir balzaminio acto

Kepsnių

Naminis JD pomidorų padažas,
mocarela, sunokę vyšniniai
pomidorai, tyras alyvuogių aliejus
ir parmezanas. Visa tai gausiai
užklota autentišku itališku kumpiu
prosciutto ir suvilgyta balzaminiu
kremu. Gražgarstės tobulai
pabaigai!

Naminis JD pomidorų padažas,
česnakai, džiovinti raudonėliai,
bazilikai ir tyras alyvuogių aliejus.

LABA DIENA SU
VIŠTIENA
Vištienos krūtinėlė, pagardinta JD
kepsnių padažu, pievagrybiai,
mocarela, parmezanas ir tyras
alyvuogių aliejus. Naminis
pomidorų padažas ir šviežios
gražgarstės.

SAVAITGALIS
HAVAJUOSE
9,95 | 8,55

ŠVEDIŠKA

Žaliasis pesto

MARINARA

9,95 | 8,95

VISADA LABAI
KARŠTA

Raudonasis pesto

PROSCIUTTO
11,25 | 9,55

10,75 | 8,95

(25 cm) +2,5

30 | 24 cm

PICOS

MĖSA IR ŽUVIS

SŪRIS

+1,5 | +1,2
Mocarela

Provolonė

Skamorca
Čederis
Veganiška mocarela
Veganiškas parmezanas
Mėlynųjų pelėsių
Parmezanas

+1,5 | +1,2

Marinuota vištienos krūtinėlė
Plėšyta kepta kiauliena
Pepperoni

Nduja

Čorisas

Ančiuviai

Prosciutto
Kalakutienos kukuliai
Pancetta
Saliamis

Nori į Havajus dabar iškart? – Nerk
į skaniausią kelionę: čia stipraus
skonio gardžioji ispaniška dešra
čorisas, ant grotelių kepti ananasai
(žiauriai skanu!), mūsų gamybos
pomidorų padažas, sultinga
mocarela ir klasikinis parmezanas.
Aštrumo trupiniams – Chalapos
paprikos, o gaivumui ir aromatui –
švieži bazilikai.

KITI PRIEDAI

Raudonieji svogūnai
Kepti špinatai
Grilyje kepti ananasai
Karamelizuoti svogūnai
Saulėje džiovinti pomidorai
Habanero paprikų padažas

MARGARITA
6,95 | 5,55

Naminis JD pomidorų padažas,
bazilikai, šviežia mocarela,
parmezanas ir tyras alyvuogių
aliejus (kreminė ir šlapia, visai
kaip Neapolyje).

GAMTOS
GERBĖJAS
8,95 | 7,55

Kai skonių šventės norisi kasdien!
Išskirtiniai ingredientai (marinuoti
šitakiai, artišokai) dera su įprastais
ir pamėgtais raudonaisiais svogūnais,
veganišku parmezanu ir mocarela,
o mūsų gamybos pesto ir raudonojo
pesto pagardai šiuos skonius
sujungia į harmoningą visumą.

DAUGIAU SŪRIO
10,75 | 8,95

Krosnyje lydosi populiariausi pasaulio
sūriai: taurus mėlynųjų pelėsių,
angliškas čederis, kreminė skamorca
ir itališkieji mocarela bei parmezanas.
Gražgarstės – pikantiškam
gaivumui.

PRIESKONIAI

+1 | +0,8

Vyšniniai pomidorai

6,55 | 5,25

+0,5 | +0,4
Marinuoti artišokai
Pievagrybiai
Cukinijos
Marinuoti grybai (šitakiai)

Bazilikas
Česnakai
Kaparėliai
Chalapos paprikos
Raudonėlis
Gražgarstės
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