KAVA/ARBATA

GAIVIEJI

ARBATA

KAKAVA
2,45
Verdame iš „Beatos virtuvės“ kakavos.
Stipraus šokoladinio skonio, patiekiame
su mažučiais zefyrų gabalėliais.

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

JD STALO VANDUO

NAMINIS LIMONADAS

Stiklinė 1,5
Nesibaigiantis ąsotis (4 herojams) 4,5
Mūsų topas! Limonadas ruošiamas
pagal slaptą JD receptą, puikiai
atgaivina ir malšina troškulį.

GIRA

JUODA KAVA
1,55

PRIEDAI

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

Papildomas espreso šūvis 0,5
Migdolų pienas 0,3

LATE
1,95

KAPUČINAS
1,95

Sirupas MONIN 0,3
Klausk kokių turime
Citrina / medus / pienas 0,3

KOMBUČIA „BŪK ČIA“

(0,25 l) 2,5
Putojantis fermentuotas arbatos gėrimas.
Klauskite, kokį skonį turime.

PEPSI / PEPSI MAX

SULTYS „CIDO“

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

Stiklinė (0,28 l) 1,95 | (0,4 l) 2,45

Klauskite, kokių skonių turime.

DIENOS SALOTOS

ALUS
BUTELIUOSE

PILSTOMAS

KRONENBOURG FR

RAUDONŲ PLYTŲ LT

VILKMERGĖS LT

„Kronenbourg 1664 Blanc” 4,5 %

„Keturi vėjai” 4,9 % Vokiškas elis
„Ungurio kojos” 5,3 % Lageris

„Tamsusis” 5,5 % 2,5

(0,4 l) 2,95 | (0,56 l) 3,5
Kvietinis

(0,33 l) 2,5

(0,41 l)

Tamsusis lageris

„Šviesusis” 5,6 % Belgiškas elis

NEALKOHOLINIS ALUS

ŠVYTURIO LT

(0,5 l) 2,95
„GO Baltas“ 0,4 % Kvietinis

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

VYNAS
Tel.: +37060202035
info@jurgisirdrakonas.lt
UŽSISAKYK internetu:
www.jurgisirdrakonas.lt

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

Naudojame šviežius sezoninius
ingredientus. Nuolat giriamos,
gardžios ir sočios.

Didelė lėkštė naminės sriubos.
Klauskite, kokią turime šiandien.

FOKAČIJA
Duonelė 0,2

DESERTAI
SŪRIO
PYRAGAS
3,95

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!

NAMINIS VYNAS IT
baltasis (12 %) Chardonnay
raudonasis (12 %) Sangiovese
rožinis (11,5 %) Merlot

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

PROSECCO IT (11,5 %)
Butelis (750 ml) 15,95

3,5

Krepšelis 1

„Miuncheno šviesusis” 5,5 % Šviesusis lageris

SIDRAS

(0,33 l) 2,5

DIENOS SRIUBA

(0,5 l) 2,5

(0,4 l) 2,95 | (0,56 l) 3,5

HEINEKEN NL

5,95 | 4,95

BERGSCHLÖSSCHEN LT

VILKMERGĖS LT

SPECIALŪS
PASIŪLYMAI

SRIUBOS/SALOTOS

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

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

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

LEDAI
3,5 | 2,75

Pasirinkite skonį.

TIRAMISU
3,95

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

SALDŪS PIRŠTELIAI
3,45

Pasimėgavimo vinis – picos piršteliai
su saldumo klasika „Nutella“.
Riešutinį kremo skonį
paryškiname aromatingu
cinamonu.

PRINCESĖ BOLONEZĖ
7,95 | 6,55

Marinuoti agurkėliai ir karamelizuoti svogūnai –
neatskiriama pora. Juos gardiname naminiu
Bolonijos padažu, mocarela ir parmezanu,
išeina įmantri ir įnoringa lazanijos giminaitė.

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.

10,75 | 8,95

Tiems kartams, kai sunku apsispręsti, ką
pasirinkti: picą ar mėsainį. Plėšyta jautiena,
raudonieji svogūnai, vyšniniai pomidorai
ir marinuoti agurkėliai, angliškas čederis ir
ypatingoji rūkyta skamorca sujungiami
specialiu naminiu mėsainių padažu. Spalvinga,
išraiškinga ir labai soti.

PICOS
ŠEFO
YPATINGOJI
11,25 | 9,55

7,55 | 6,25

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

DVIGUBAS SMŪGIS
8,95 | 6,95

Dvigubai geriau, dvigubai skaniau – ir
Neapolio ir Milano saliamis vienoje picoje!
Žinoma, naminis JD pomidorų padažas,
šviežia mocarela, parmezanas, bazilikai ir
tyras alyvuogių aliejus.

11,25 | 9,55
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!

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

SAVAITGALIS
HAVAJUOSE

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

SAPNUOJU
TEKSASĄ
9,95 | 8,55

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

ĮPRASTAS +4,95 | +3,55
BE GLITIMO
(31 cm) +2,95

Pica kepama toje pačioje krosnyje kaip ir įprastos
picos, todėl gali turėti glitimo pėdsakų.

VISAGRŪDŽIŲ MILTŲ
+0,59 | +0,55

30 | 24 cm

10,75 | 8,95

LABA DIENA SU
VIŠTIENA

9,95 | 8,55

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.

SUSIKURK
SAVO PICA,

VEGETARIŠKAS
PASIRINKIMAS

PICOS
PAGRINDAS

DAUGIAU SŪRIO

PROSCIUTTO

Atnaujinome! Minkšta sultinga plėšyta
jautiena, ypatingasis sūris skamorca ir
pikantiškasis čederis, tik pas mus taip gardžiai
karamelizuoti svogūnai, žaliosios paprikos ir
išskirtinio skonio suteikiantis aštrus „Harissa“
pagardas iš Tuniso.

9,95 | 8,55

PEPPERONI

VEGANIŠKAS
PASIRINKIMAS

HAMBURGO PICA

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

PADAŽAS

+0,5 | +0,3

RAUDONASIS

(naminis JD pomidorų padažas,
alyvuogių aliejus)

SŪRIS

+1,5 | +1,2
Mocarela
Skamorca
Čederis
Veganiška mocarela

Tyro alyvuogių aliejaus ir balzaminio acto
Burgerių majonezo
Kepsnių

Parmezanas

9,95 | 8,95

TUNO PICA
8,95 | 7,95

Tobulai suderinti skoniai! Tunas, salsvi
karamelizuoti svogūnai bei švieži raudonieji
svogūnai, sultinga mocarela, balzaminis
kremas ir naminis pomidorų padažas
maloniam rūgštumui, šviežios gražgarstės ir
citrinos skiltelė gaivumui.

MĖSA IR ŽUVIS
+1,5 | +1,2

Plėšyta kepta kiauliena
Plėšyta kepta jautiena
Čorisas
Prosciutto

MARINARA
6,55 | 5,25

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

MARGARITA
6,95 | 5,55

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

DAUGIAU
DARŽOVIŲ
8,95 | 6,95

Atsinaujino! Išraiškinga, spalvinga ir madinga –
viskas, ko reikia. Marinuotos cukinijos ir
marinuotos paprikos, saldūs ir sultingi
karamelizuoti svogūnai, mocarela, parmezanas,
naminis pomidorų padažas ir tyras alyvuogių
aliejus.
Galime pagaminti ir su veganiškais
ingredientais.

KITI PRIEDAI
+1 | +0,8

Marinuota vištienos krūtinėlė

Pepperoni

Atnaujinome! Iš malonumo lydosi populiariausi
pasaulio sūriai: kreminė skamorca ir
neišskiriama itališka pora – sultingoji mocarela
ir išraiškingasis parmezanas. Žalią kilimą visiems
patiesia mūsų naminis krapų ir rikotos
pagardas – tikras krapesto bravo! Gražgarstės –
prisnūdusiam gomuriui pažadinti.

Konservuotas tunas
Saliamis
Nduja

Vyšniniai pomidorai
Raudonieji svogūnai
Grilyje kepti ananasai
Karamelizuoti svogūnai
Habanero paprikų padažas
Pievagrybiai
Marinuotos cukinijos
Marinuoti agurkėliai

PRIESKONIAI
+0,5 | +0,4
Bazilikas
Česnakai
Chalapos paprikos
Raudonėlis
Gražgarstės

