Jauskitės kaip namuose, gėrimus
pasiimkite patys mūsų namų bare

VAIKAMS

Karštieji
PATIEKALAI

Lazanija
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.

7,55

Piemenėliu apkepas
Burnoje tirpstanti plėšyta kiauliena su
karamelizuotais svogūnais ir rozmarinais,
užklota kremine bulvių koše ir parmezanu.
Patiekiame su žaliaisiais žirneliais.

6,95

Dienos patiekalas
Mėgstamiausi mūsų svečių išbandyti
receptai, geriausios naujienos iš restorano
šeimininkų virtuvės.

6,95

Mamos koldūnai
su brokoliu padažu
Klasikinis namų virtuvės hitas iš
„Beatos virtuvės“! Švelnius naminius
koldūnus su kalakutiena poruojame su
daržovingu brokolių padažu. Šį kreminį
padažą ruošiame su parmezanu, grietinėle
ir sviestu – taip, kaip skaniausia. Sotu ir
maistinga.

Močiutės kukuliai

Gaivieji

Nesibaigianti stiklinė 1,5
Nesibaigiantis ąsotis (4 herojams) 4,5

Turime įvairių skonių.
Buteliukas (0,25 l)

1,95
0,33 l

1,65

JD stalo vanduo
Nesibaigiantis ąsotis (4 herojams) |
Nesibaigianti stiklinė

Varškėtukai
Virti naminiai mūsų ruošiami minkšti
varškėtukai, patiekiami su trintomis
sunokusiomis braškėmis ir grietine.
Vaikystės skonis ir kvapas!

3,95

Makaronai
vaikams
Ruošiame su sviestu ir sūriu, bet
mėgstamiausių ingredientų galite
užsisakyti iš priedų skilties.

3,95

Kepti varškėčiai
Purūs, minkšti ir gardūs, kaip saldus
vaikystės sapnas. Lėkštėje atkeliauja su
grietine ir visada vasariškai nusiteikusiomis
trintomis braškėmis.

4,5

Alus

PILSTOMAS
Raudonu plytu LT
0,56 l | 0,4 l
„Keturi vėjai“ 4,9 %
Vokiškas elis

3,5 | 2,95

Kronenbourg FR
0,56 l | 0,4 l
„Kronenbourg 1664 Blanc“ 4,5 %
Kvietinis

3,5 | 2,95

Heineken NL
0,56 l | 0,4 l
„Heineken“ 5,4 %
Lageris

3,5 | 2,95

3,95
Maison Castel
Cabernet Sauvignon
Bet kurią picą galime iškepti su
pagrindu be glitimo (31 cm) +2,95

13%
Buteliukas (187 ml)

3,95

ir SALOTOS

6,55

Putojantis fermentuotas arbatos
gėrimas. Turime įvairių skonių.
0,25 l

Ruošiame sočiai, verdame kasdien.
Klauskite, kokią turime šiandien.

3,5

2,5

BUTELIUOSE

SIDRAS

Vilkmergės LT Vilkmergės
0,41 l
Craft sidras
„Vyšnių Kriek“ 5,2 %

2,55

Raudonu
plytu LT

0,33 l
„Nuogas ruonis“ 4,8 %
Šviesusis elis

4 % 0,75 l

9,95

2,5

Abavas
Premium Brut

Genys LT
0,33 l
„Tamsus miškas“ 5,5 % Porteris
„Kalifornikacija“ 5 % APA

3,25

Beatos salotos

Pierre Huet
Brut

8,5 % 0,33 l

4,5

NEALKOHOLINIS

Heineken NL Kronenbourgh FR
0,33 l

0,5% 0,33 l

2,5

2,5

Vynas

Prosecco IT
11,5 % Butelis (750 ml)

15,95
Primitivo
raudonasis, 14 %
Butelis (750 ml)

Visų laikų geidžiamiausios su
mangais, feta ir
traškiu itališku kumpiu
prosciutto. Tobulas derinys!

6,95 | 5,95

Dienos salotos
Kasdien didžiuojamės vis kitomis.
Naudojame šviežius sezoninius
ingredientus. Nuolat giriamos,
gardžios ir sočios.

5,95 | 4,95

Žaliosios salotos

Terre di Giumara
Inzolia IT
12,5 % Butelis (750 ml)

18
PASIIMK
PATS

Duonos ir krapu
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.

3,65

5,4 % 0,41 l

2,5 | 2,95

18

Itališkas „Antipasto“

1,95

Dienos sriuba

PASIGAMINK
PATS

Užkandžiai
Itališki saliamiai ir nuostabios alyvuogės,
patiekiame su gardžia namine duonele.
Gurmaniška kelionė į Italiją dviem.

Kombučia „Būk čia“

Maison Castel
Sauvignon Blanc FR
11,5 %
Buteliukas (187 ml)

Sriubos

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

1,55 | 0,7

PASIIMK
PATS

PASIGAMINK
PATS

Pepsi / Pepsi Max

Gira

4,5

5,95

Vegetariškas
pasirinkimas

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

GĖRIMAI
Sultys „MANA“

Minkštutėliai kalakutienos kukuliai, jų
skonis kaip iš mylimiausios močiutės
virtuvės. Gardiname mūsų ruoštu padažu
su morkomis, trintais pomidorais,
smulkintais svogūnais ir česnakais,
bei raudonėliais.

Patiks ir vaikams

Veganiškas
pasirinkimas

Naminis limonadas

Žaliausi ir gaiviausi ingredientai:
įvairios salotos, cukinijos, sultingos
morkos. Mūsų ruošta granola
sotumui užtikrinti. Pateikiame su
krapų padažu.
+ Nori daugiau? Rinkis papildomus
priedus iš „Susikurk savo picą“
skilties.

5,55 | 4,95

Morka
karalienė
Keptos morkos iš lietuviško daržo su
paprikų ir riešutų sviesto padažu ne tik
gardžiu kąsneliu pasimėgauti, bet ir
papildyti energijos bei vertingų maistinių
medžiagų atsargas.

3,65

Čoriso kąsniai
Karšti čoriso gabaliukai patiekiami
su fokačija visiškam malonumui pajusti.

3,95

Fokačija
Duonelė | Krepšelis

0,2 | 1
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.

Traškioji Chipotle
Juk būna, kad į vieną vietą sukrenta viskas,
kas skaniausia: naminis pomidorų padažas,
sultinga vištiena, traški kiaulienos šoninė ir
dar traškesni duonos skrebučiai. Šviežia
mocarela ir klasikinis itališkas parmezanas
suskamba naujomis natomis, viską pagardinus dūmo aromato paprikų padažu
(Chipotle).

9,95 | 8,55

Tiems atvejams, kai sunku apsispręsti ko
labiau norisi: picos ar mėsainio.
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.

10,75 | 8,95

Sūrio karališkoji
Tirštas, aromatingas, klampus sūrio
padažas, traški kiaulienos šoninė, salsvi
raudonieji svogūnai ir vyšniniai pomidorai.
Duonos skrebučiai suteikia ypatingo
traškumo kiekvienam kąsniui, o šviežia
mocarela ir klasikinis itališkas parmezanas
dar pastiprina sūriškumo gaidą.

9,95 | 8,55

Prosciutto

Hamburgo pica

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

9,95 | 8,55

Picos

7,95 | 6,55

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

7,55 | 6,25

Picos
pagrindas
30 | 24 cm

11,25 | 9,55

Minkšta sultinga plėšyta jautiena, ypatingasis sūris skamorca ir pikantiškasis
čederis, tik pas mus taip gardžiai karamelizuoti svogūnai, žaliosios paprikos ir
išskirtinio skonio suteikiantis dūmo
aromato paprikų padažas (Chipotle).

8,95 | 6,95

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

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

9,95 | 8,95

11,25 | 9,55

Tuno pica

Metro
Gurmaniškas vojažas po geriausių skonių
virtuvę: kreminė rikota, šviežia mocarela,
daug pievagrybių, bazilikų ir smulkiai plėšytas
itališkas kumpis, švieži špinatai. Ypatingo
skonio suteikia kreminės rikotos ir mūsų
naminio krapesto pagardo duetas.

Savaitgalis
Havajuose
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.

9,95 | 8,55

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.

8,95 | 7,95

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.

9,95 | 8,55

8,95 | 6,95

Įprastas 4,95 | 3,55
Be glitimo
(31 cm) 7,9

7,95 | 6,55

10,75 | 8,95

Daugiau
daržoviu

Burokėlis
ir feta

Kai kuriant gimsta šedevras: ant sodraus,
ryškaus burokėlių pagardo pagrindo
nugula saldūs karamelizuoti svogūnai, o
skonio ir spalvų kontrastą sukuria vyšniniai pomidorai, švieži bazilikai ir karalienė iš
Graikijos feta (galima rinktis veganišką).
Kai norisi ir saldžiai, ir sūriai, ir truputį
rūgštumo.

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.

8,95 | 6,95

8,95 | 6,95

Augalinga

Marinara

Žalių daržovių bomba, užtaisyta ant
veganiškos fetos pagrindo. Marinuotas
cukinijas ir marinuotus brokolius sočiai
papildo veganiškos dešrelės, o aštresnius
skonio pojūčius kuria raudonieji svogūnai,
česnakai ir truputėlis Chalapos paprikų.
Rimtas užtaisas sveikatai stiprinti ir
imunitetui pažadinti.

10,75 | 8,95

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

6,55 | 5,25

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

6,95 | 5,55

Susikurk savo pica

SŪRIS

PRIESKONIAI

MĖSA IR ŽUVIS

KITI PRIEDAI

(naminis JD pomidorų padažas,
alyvuogių aliejus)

Skamorca

Česnakai

Plėšyta kepta kiauliena

Raudonieji svogūnai

Čederis

Chalapos paprikos

Plėšyta kepta jautiena

Veganiška

Raudonėlis

Konservuotas tunas

Gražgarstės

Veganiškos dešrelės

+0,5 | +0,3
Raudonasis
Baltasis

Tyro alyvuogiu aliejaus

Visagrūdžiu miltu

Burokėliu pagardas

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

Sodrus, minkštas rikotos padažas,
sultingi, aitriosiomis paprikomis švelniai
pagardinti ir apkepti špinatai, sočiai
parmezano ir šviežios mocarelos. Užbaigiame ryškiais šviežiais špinatais.

PADAŽAS

Šią picą kepame vienkartiniame folijos inde, toje pačioje
krosnyje, kaip ir įprastas picas. Stengiamės išvengti
sąlyčio su glitimo turinčiais produktais, tačiau jei esate
itin jautrus glitimui, rekomenduojame apsvarstyti kitus
patiekalus be glitimo iš šio meniu.

+0,59 | +0,55

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

Laba diena su
vištiena

Šefo
ypatingoji

Nduja
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.

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!

Špinatai
jėga

Daugiau sūrio

(rikota, alyvuogių aliejus)

ir balzaminio acto

Burgeriu majonezo
Kepsniu
Chipotle

Krapesto
Sūrio

+1,5 | +1,2
Mocarela

mocarela

Parmezanas
Veganiška feta
Mėlynuju

pelėsiu sūris
Rikota

Feta

+0,5 | +0,4
Bazilikas

+1,5 | +1,2
Marinuota vištienos krūtinėlė

Čorisas
Prosciutto

Pepperoni

Traški šoninė

Saliamis

Nduja

+1 | +0,8
Vyšniniai pomidorai
Grilyje kepti ananasai
Karamelizuoti svogūnai
Habanero papriku padažas
Traškūs duonos skrebučiai
Marinuoti brokoliai

Pievagrybiai

Marinuotos cukinijos Marinuoti
Kepti špinatai

agurkėliai

