GĖRIMAI

Mieli svečiai,
vyno stiprumas dėl jo laikymo trukmės ar
skirtingų metų derliaus gali nežymiai kisti.
Tad kviečiame atidžiau susipažinti su gamintojo
informacija, pateikiama ant butelio.
Daugiau išskirtinių vyno rūšių rasite
VYNO KRAUTUVĖLĖJE.

Š

ŠAMPANAS
BILLECART-SALMON BRUT RESERVE (12%), PRANCŪZIJA | 50,00

Harmoningi gėlių ir prisirpusių kriaušių aromatai. Pilno ir aiškaus skonio, gaivus. Vyrauja abrikosų, ananasų,
obuolių skoniai su imbiero, biskvito, citrusinių vaisių natomis

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL CHAMPAGNE A.C. (12%), PRANCŪZIJA | 50,00

Žaliųjų citrinų ir vynmedžio žiedų aromatas, sodrus, truputį obuolius primenantis skonis
su duonos skrebučių natomis

P

PUTOJANTIS VYNAS
SEGURA VIUDAS CAVA SEMI SECO (P. SAUSAS 12%), ISPANIJA | 15,00 | 3,00

Vaisių ir gėlių aromatai su mielių tonais. Nuosaikus saldumas, gaiva ir rūgštis.
Puikus aperityvas

SEGURA VIUDAS RESERVA CAVA BRUT (BRIUTAS, 12%), ISPANIJA | 15,00

Citrusinių ir tropinių vaisių aromatai su gėlių tonais. Tvirtos rūgšties su žaliųjų citrinų ir ananasų poskoniu

LACHETEAU BRUT CREMANT DE LOIRE A.C. (12%), PRANCŪZIJA | 19,00

Skaisčiai gelsvas, žalsvo atspalvio klasikinės dvigubos fermentacijos putojantis vynas, pasižymintis gėlių ir vaisių aromatu

CANTINE MASCHIO DE CAVALIERI PROSECCO DI VALDOBBIADENE D.O.C.G. (11%), ITALIJA | 21,00
Labai kvapnus, su šviežių vaisių tonais Prosecco vynas iš legendinio Valdobiadeno regiono

VALDO ETICHETTA NERA PROSECCO D.O.C. (11%), ITALIJA | 17,00 | 3,50

Aiškus švelnus vaisių aromatas: prinokę obuoliai ir akacijos juntami tiek uostant, tiek skanaujant.
Poskonis – su užuomina į citrinos žieveles

MARTINI ASTI D.O.C.G. (SALDUS, 7%), ITALIJA | 17,00

Sodraus aromato vynas, kuriame išsiskiria akacijų, citrusinių vaisių ir medaus kvapai su žibučių ir laukinių rožių natomis.
Skonis sodrus, saldus, su gaivia rūgštele

R

ROŽINIS VYNAS
VAN LOVEREN BLANC DE NOIR RED MUSCADEL BLUSH (P. SALDUS, 10%), PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA | 17,00 | 3,50

Itin ryškūs, saldūs muscat vynuogių ir rožių žiedlapių aromatai. Lengvas, gaivus, vaisiškas. Ryškus braškių skonis.
Poskonyje - gaivi švelni rūgštelė

CHÂTEAU DE FESLES ROSÉ D’ANJOU A.C. (P. SALDUS, 11%), PRANCŪZIJA | 19,00

Ryškūs raudonųjų uogų aromatai. Intensyvus aviečių ir žemuogių skonis su karamelės natomis

MUGA ROSADO RIOJA D.O.CA (SAUSAS, 13,5%), ISPANIJA | 19,00

Vyrauja obuolių aromatai. Burnoje jaučiami egzotiškų vaisių, kivių ir ananasų niuansai

D

DESERTINIS VYNAS
CASABLANCA LATE HARVEST VALLE DE CASABLANCA (12,8%), ČILĖ | 15,00 (500 ml) | 3,50
Labai kvapnus, su saldžiais medaus ir ličių tonais. Puikus saldumo ir rūgšties balansas

P

PORTVEINAS
W&J GRAHAM’S FINE RUBY PORTO D.O. (19%), PORTUGALIJA | 23,00

Tamsios prinokusios uogos ir šokoladas. Vynas tvirto stoto, jaunatviškai vaisiško skonio

B

BALTIEJI VYNAI

••• VAISIŠKI IR KVAPNŪS •••
MONTES RESERVA SAUVIGNON BLANC CASABLANCA VALLEY (13%), ČILĖ | 17,00 | 3,50

Vyrauja citrusinių vaisių ir greipfrutų aromatai. Skonyje juntama gaivi rūgštelė, ryškios tropinių vaisių ir
agrastų užuominos

ALLEGRINI CORTE GIARA SOAVE D.O.C. (12,5%), ITALIJA | 17,00

Gaivūs gėlių ir vaisių aromatai. Skonis lengvas, vaisiškas. Poskonis - su subtilia kartumo užuomina

FARNESE FANTINI PINOT GRIGIO TERRE DEGLI OSCI I.G.P. (12,5%), ITALIJA | 15,00

Dvelkia itin skirtingais duonos minkštimo, gėlių ir citrusinių vaisių kvapais. Skonis vidutinio ryškumo su
aiškiai juntamu vaisių charakteriu

VAN LOVEREN NEIL’S PICK COLOMBAR (13%), PIETŲ AFRIKA | 15,00

Kvapnus, vaisiškas, gaivus, pilnas prinokusių tropinių vaisių ir kriaušių skonio bei aromato

BIANCHI ELSA TORRONTES MENDOZA (13%), ARGENTINA | 17,00

Intensyvus prieskonių, tropinių vaisių ir medaus kvapas. Skonio charakteris atkartoja aromatą

- Ekologiškas vynas
- Biodinaminis vynas

B

BALTIEJI VYNAI
••• SVARESNI, SODRESNI •••
BODEGA CATENA ZAPATA ALAMOS CHARDONNAY MENDOZA (13,5%), ARGENTINA | 17,00 | 3,00
Glotnus ir sodrus. Prinokusių tropinių vaisių, citrinų ir gėlių aromatai,
papildyti figų, kriaušių ir saldžiais ąžuolo tonais

ST. URBANS-HOF RIESLING TROCKEN (11,5%), VOKIETIJA | 21,00 | 4,00

Gaivus vynas su aiškiais citrusinių vaisių, prinokusių obuolių, gėlių aromatais,
ryškiai juntama rūgštele ir mineralų niuansais

E. GUIGAL CÔTES DU RHÔNE A.C. (13,5%), PRANCŪZIJA | 21,00

Gėlių, abrikosų, akacijų, baltųjų persikų aromatai ir skoniai. Pikantiškas poskonis su prieskonių užuominomis

GERARD BERTRAND NATURALYS CHARDONNAY (13,5%), PRANCŪZIJA | 23,00

Švelnaus baltų gėlių bei citrusinių vaisų aromato, švelnios kremiškos struktūros,
vanilės bei imbierinių sausainių poskonio

MUGA RIOJA D.O.CA FERMENTADO EN BARRICA (13%), ISPANIJA | 21,00

Kvepia citrusiniais vaisiais, obuoliais, vanile ir žolelėmis. Skanaujant, šalia vaisių, juntama vanilė ir kokosas

DR. BÜRKLIN-WOLF RIESLING TROCKEN QUALITÄTSWEIN M. P. PFALZ (14%), VOKIETIJA | 25,00

Klasikinis Pfalco regiono rieslingas - gaivaus skonio, elegantiškai minerališkas, itin universalus derinant su maistu

VALCKENBERG GEWÜRZTRAMINER QBA (10,5%), VOKIETIJA | 19,00

Šviesiai geltonos spalvos su žalsvu atspalviu. Vidutinio intensyvumo gėlių bei tropinių vaisių aromato su ilgai
išliekančiu vaisišku poskoniu. Galima gerti vieną

SEPP MOSER GRÜNER VELTLINER VON DEN TERRASSEN KREMSTAL D.A.C. (12,5%), AUSTRIJA | 23,00

Greipfrutų bei prieskonių aromatai. Burnoje jaučiamas minerališkumas ir puikus balansas tarp vaisiškumo ir
prieskoniškumo. Ilgas minerališkas poskonis

B

BALTIEJI VYNAI

••• TURTINGI, KOMPLEKSIŠKI •••
WILLIAM FEVRE CHABLIS A.C. (12,5%), PRANCŪZIJA | 25,00

Rafinuotas citrusinių vaisių, baltųjų persikų ir gėlių aromatų vynas.
Gaivus, bet tvirtas. Jaučiamas tipinis mineralų skonis

DOMAINES SCHLUMBERGER PINOT GRIS LES PRINCES ABBES ALSACE A.C. (13,5%), PRANCŪZIJA | 23,00
Geltonųjų obuolių ir persikų aromato, aliejiškos tekstūros, su saldžiu vanilės poskoniu

PENFOLDS KOONUNGA HILL CHARDONNAY (14%), AUSTRALIJA | 21,00

Kompleksiškas, meliono skonio su švelniu muskato prieskoniu ir žalio obuolio gaiva.
Brandinimas suteikia salyklo ir grietinėlės pojūtį. Ilgas poskonis

- Ekologiškas vynas
- Biodinaminis vynas

R

RAUDONIEJI VYNAI

••• VAISIŠKI, NEBRANDINTI •••
MONTES RESERVA MERLOT COLCHAGUA VALLEY (14%), ČILĖ | 19,00 | 3,50

Juodųjų pipirų, slyvų bei raudonųjų uogų niuansai, kurie suteikia šiam vynui kompleksiškumo ir elegancijos.
Švelnūs aksominiai taninai

ALLEGRINI CORTE GIARA VALPOLICELLA D.O.C. (12,5%), ITALIJA | 19,00 | 3,50
Raudonųjų uogų, migdolų, saldymedžio, vyšnių ir slyvų puokštė. Švelnių taninų

BARONE RICASOLI CHIANTI D.O.C.G. (13%), ITALIJA | 21,00

Vaisinis, glotnus, intensyvaus gaivių vaisių ir gėlių aromatų vynas.
Skanaujant atsiskleidžia prisirpusios raudonosios uogos, žibuoklės ir rožės

BOUCHARD PERE & FILS LA VIGNÉE PINOT NOIR BOURGOGNE A.C. (12,5%), PRANCŪZIJA | 23,00
Ryškaus raudonųjų uogų aromato, lengvo stoto vynas su gaivia rūgštele,
švelniais šilkiniais taninais ir braškių poskoniu

PLANETA LA SEGRETA ROSSO SICILIA I.G.T. (13,5%), ITALIJA | 21,00

Intensyvių raudonųjų serbentų ir vyšnių aromato. Svarus, elegantiškas, gaivios rūgšties, švelnių taninų vynas

PETIT CLOS PINOT NOIR MARLBOROUGH (13%), NAUJOJI ZELANDIJA | 25,00

Lengvas, gaivus, švelnių taninų, prinokusių vaisių skonio vynas. Juntamas juodųjų uogų aromatas,
susimaišęs su šokolado ir dūmo niuansais

R

RAUDONIEJI VYNAI
••• SVARESNI, ŠIEK TIEK BRANDINTI •••
E. GUIGAL CÔTES DU RHÔNE A.C. (14%), PRANCŪZIJA | 21,00

Gaivus vaisių, raudonųjų uogų ir prieskonių aromatų vynas. Svarus, pikantiškas, glotnus

LE GRAND NOIR GSM VIN DE PAYS D’OC (13%), PRANCŪZIJA | 19,00

Gilios rubino spalvos, juodų uogų aromato su prieskoniškais niuansais.
Ilgai išliekančiu poskoniu su aksominiais taninais

JUAN GIL MONASTRELL 4 MESES JUMILLA D.O. (15%), ISPANIJA | 19,00

Galingas vyno aromatas pasižymi trešnių ir kitų raudonųjų uogų bei ąžuolo medienos kvapu. Skonis ryškus ir tirštas

BODEGA CATENA ZAPATA ALAMOS MALBEC MENDOZA (13,5%), ARGENTINA | 17,00

Juodųjų vyšnių, gėlių ir skrudintos baltos duonos aromatai. Vyrauja gervuogių ir juodųjų sebentų skonis.
Jaučiami saldūs prieskoniai, lengvo šokolado ir odos natos

CASABLANCA CEFIRO CARMENERE VALLE DEL RAPEL (14%), ČILĖ | 17,00

Vaisių aromatai, praturtinti gėliškais žibučių ir prieskonių kvapais. Tvirtų taninų vynas su pipirų ir cinamono natomis

CONO SUR ORGANIC CABERNET SAUVIGNON / CARMENERE (14%), ČILĖ | 19,00

Šis vynas gaminamas iš ekologiškai užaugintų sertifikuotų vynuogių. Švelnaus ir sultingo skonio,
su ryškiomis raudonųjų vaisių natomis bei subtiliomis tabako ir vanilės užuominomis

LINDEMANS BIN 50 SHIRAZ (14%), PIETRYČIŲ AUSTRALIJA | 19,00

Akivaizdžiai juntami prieskoniai, juodųjų serbentų bei slyvų aromatai su kedro bei vanilės natomis.
Ilgai burnoje išliekantis vidutinio sodrumo vaisių skonis su šokolado bei prieskonių tonais

ROBERT MONDAVI WOODBRIDGE ZINFANDEL (13,5%), JAV | 21,00

Šio vyno aromate susipina laukinių vyšnių, gervuogių, juodojo šokolado, spanguolių ir pipirų natos,
skanaujant aiškiai juntamos trešnės ir avietės

- Ekologiškas vynas
- Biodinaminis vynas

R

RAUDONIEJI VYNAI

••• TURTINGI, SODRŪS, BRANDŪS •••
1 RESERVA RIBERA DEL DUERO D.O. (13,5%), ISPANIJA | 21,00 | 4,00

Brandus. Tamsios rubino spalvos. Uodžiant juntami miško uogų, prieskonių ir cinamono aromatai.
Skonis tvirtas, pilnas gervuogių ir šilauogių natų

TINTO PESQUERA RIBERA DEL DUERO D.O. CRIANZA (14%), ISPANIJA | 29,00
Vyrauja slyvų, juodųjų serbentų, gervuogių, saldžios vanilės, ąžuolo aromatai.
Skonis - juodųjų uogų, cinamono bei tabako

MUGA RIOJA D.O.CA RESERVA (13,5%), ISPANIJA | 27,00

Pilnas raudonųjų uogų, skrudinto ąžuolo su kavos užuominomis.
Brandūs taninai puikiai subalansuoti su sultingu vaisių skoniu

MARCHESI DE FRESCOBALDI NIPOZZANO CHIANTI RUFINA CLASSICO D.O.C.G. RISERVA (13,5%), ITALIJA | 27,00
Sodrios struktūros klasikinis vynas, pasižymintis mėlynių, gervuogių,
vyšnių aromatais bei lengvais prieskonių tonais

MASI COSTASERA AMARONE CLASSICO D.O.C. (15%), ITALIJA | 50,00

Amarone gaminamas iš geriausių rinktinių padžiovintų vynuogių. Tamsios rubino spalvos, pilno kūno vynas,
kurį skanaujant skleidžiasi vyšnių, cinamono ir vanilės prieskoniai. Itin ilgas poskonis

CHÂTEAU TEYSSIER SAINT EMILION GRAND CRU A.C. (14%), PRANCŪZIJA | 45,00
Raudonųjų vaisių, miško uogų, meduje skrudintų riešutų, kremo aromatų.
Svarus, turtingo skonio, ilgo vaisiško poskonio vynas

V

VISKIS
LAGAVULIN SINGLE MALT 16 YO ISLAY (Škotiškas viskis) | 7,00 (40 ml)
GLENFIDDICH 12 YO SPECIAL RESERVA SPEYSIDE (Škotiškas viskis) | 5,00 (40 ml)
JOHNNIE WALKER RED LABEL (Škotiškas viskis) | 3,00 (40 ml)
NIKKA FROM THE BARREL (Japoniškas viskis) | 5,00 (40 ml)
JACK DANIEL’S (Tenesio viskis) | 5,00 (40 ml)
TULLAMORE DEW (Airiškas viskis) | 3,00 (40 ml)

K

KONJAKAS, BRENDIS, ROMAS
CHÂTEAU DE MONTIFAUD COGNAC V.S. (Konjakas) | 4,00 (40 ml)
COURVOISIER V.S.O.P. (Konjakas) | 5,00 (40 ml)
HENNESSY V.S.O.P PRIVILEGE (Konjakas) | 6,00 (40 ml)
PAPIDOUX V.S.O.P CALVADOS A.C. (Kalvadosas) | 3,00 (40 ml)
ESPLENDIDO BRANDY DE JEREZ SOLERA (Brendis) | 3,00 (40 ml)
EL DORADO SPECIAL RESERVE 15 YO (Romas) | 6,00 (40 ml)
PLANTATION (Romas) | 4,00 (40 ml)

K

KITI SVAIGIEJI GĖRIMAI
BOMBAY SAPPHIRE (Džinas) | 3,00 (40 ml)
CAMPO AZUL 100% AGAVE / BLANCO (Tekila) | 3,00 (40 ml)
BELUGA (Degtinė) | 5,00 (40 ml)
RUSSIAN STANDARD PLATINUM (Degtinė) | 4,00 (40 ml)
BAJORŲ EKOLOGIŠKA (Degtinė) | 2,50 (40 ml)
MARTINI (Vermutas) | 3,00 (80 ml)
APEROL (Trauktinė) | 3,00 (40 ml)
CAMPARI BITTER (Trauktinė) | 3,00 (40 ml)
JAGERMEISTER (Trauktinė) | 3,00 (40 ml)

A

ALUS
PERONI NASTRO AZZURRO | 2,50 (0,33 l) | 3,00 (0,5 l)
LEFFE BLONDE | 2,50 (0,33 l) | 3,00 (0,5 l)
KRONENBOURG 1664 BLANC | 2,00 (0,25 l) | 3,00 (0,5 l)
GRIMBERGEN DUBBEL | 2,00 (0,25 l) | 3,00 (0,5 l)
ŠVYTURIO EKSTRA | 2,00 (0,3 l) | 2,50 (0,5 l)
BREWDOG PUNK IPA | 3,00 (0,33 l)
BREWDOG 5 A.M. RED ALE | 3,00 (0,33 l)

V

VANDUO
SAN PELLEGRINO® (GAZUOTAS) | 3,50 (750 ml) | 2,00 (250 ml)
ACQUA PANNA® (NATŪRALUS) | 3,50 (750 ml) | 2,00 (250 ml)
BORJOMI® (GAZUOTAS) | 1,75 (330 ml)
STALO VANDUO | 1,00 (500 ml)

pagardintas citrusinių vaisių griežinėliais

G

GAIVIEJI
ŠVIEŽIAI SPAUSTOS SULTYS | 2,50 (200 ml)
apelsinų • greipfrutų • morkų • obuolių

SULTYS | 1,50 (200 ml)
COCA-COLA®, SPRITE®, SCHWEPPES® | 1,50 (250 ml)

K

KAVA IR ARBATA
ESPRESAS | 1,50
JUODA KAVA | 1,50
JUODA KAVA BE KOFEINO | 1,75
KAVA SU PIENU | 1,75
KAPUČINAS | 1,75
BALINTA KAVA | 1,75
IMBIERINĖ KAVA | 2,00

didelis puodelis stiprios kavos ir pieno su puta,
sklidinas intensyvaus imbiero skonio ir aromato

ARBATA | 1,75

Ekologinis (organinis) vynas spaudžiamas iš vynuogų, kurios išaugintos
nenaudojant dirbtinių cheminių trąšų, sintetinių pesticidų ar herbicidų.
Žemė gerinama organinėmis trąšomis, taikoma sėjomaina, su ligomis
ir kenkėjais kovojama biologinėmis priemonėmis. Beje, kai kuriuose
organinės vyndarystės ūkiuose stengiamasi pasitelkti kuo mažiau įvairios
savaeigės technikos, o jei nepavyksta, tai naudojamas biodyzelinas, kad
tarša būtų kuo mažesnė.
Biodinaminis vynas laikomas ekologinės vyndarystės viršūne. Pagal
antroposofijos idėjas, vynuogės prižiūrimos laikantis trijų principų:
tręšimo, dinamizacijos ir astrologinio kalendoriaus. Gali būti naudojamas
tik natūralus kompostas, mėšlas bei pasigamintos vadinamosios
astralinės trąšos. Prieš tręšiant jos dinamizuojamos - maišomos pagal
laikrodžio rodyklę, kol susidaro krateris, tada staiga keičiama maišymo
kryptis, kad trąšų poveikis būtų kelis kartus aktyvesnis. Sumaišytas su
vandeniu trąšas į dirvą galima pilti tik po pietų, kai dirvožemis natūraliai
sulaiko drėgmę, tačiau pačią dirvą dinamizuoti ariant galima tik ryte, nes
tai suteikia jėgų augalams. Beje, visi šie ritualai turi būti atliekami griežtai
laikantis astrologinio kalendoriaus, mėnulio fazių ir planetų išsidėstymo.

