Salotos su keptais avokadais

MurBurger

Tiramisas

(kepti avokadai, salotos, pomidorai,
feta, medaus padažas)

(bandelė su sezamais, vištų krūtinėlės, gruzdinta
šaltai rūkyta šoninė, salotų lapai, konservuoti agurkai,
barbekiu padažas, lydytas sūris, gruzdintos bulvytės)

3

Šokoladinis tortas su vyšniomis

8

3

5.50

Salotos su burokėliais ir avokadais

Graikiškos salotos
5

(silkės, bulvių puselės, marinuoti agurkėliai,
česnakinis padažas, raudonieji svogūnai)

4.50

Kepinta duona
su česnakiniu sūrio padažu

3

Užkandžių rinkinys
(kietasis sūris, fermentinis sūris, kepinta duona,
marinuoti agurkai, svogūnų žiedai, „Spring rolls“
daržovių suktinukai, su česnakiniu sūrio padažu
ir barbekiu padažu)

1.70

Tekila Tres Sombreros 40ml
Gold, Silver

7

„Kijevo“ kotletas
su gruzdintomis bulvytėmis
ir šviežiomis daržovėmis

Apelsinų
Greipfrutų

(tešloje įdarytos krevetės, gražgarstės)

7

Skrudinti koldūnai
su vištiena, sūriu ir grybų padažu
4.50

200ml

350ml

Džinas
Sandend London Extra Dry 40ml

3

4

3

Vafliai su karamele ir riešutais
Vafliai su bananais ir šokoladiniu sirupu
Vafliai su ledais
2vnt
3

3vnt
4

Tobula (Mojito)
tonikas, romas, „Mojito mint“ sirupas,
žaliosios citrinos, mėtų lapeliai. 300ml

3

750ml

4

13

3.50

Gato Negro Merlot

Lagūna (Pina Colada)

raudonasis sausas gervuogių, slyvų aromatas,
skonis lengvas, vaisinis. 750ml/butelis

Bobas (Cosmopolitan)

13

5

Gato Negro Carmenere
raudonasis sausas
juodųjų serbentų, gervuogių aromatas,
gerai subalansuotas skonis. 750ml/butelis

degtinė, spanguolių sultys, „Orange“ sirupas,
citrinų sultys. 100ml

4

Bagyra (Cuba Libre)

Šaltas vyno gėrimas

13

Raudonas vynas ir vaisiai. 0,7l

7

„Coca-cola“, romas, žaliosios citrinos. 300ml

4

5

Bulviniai blynai su grybų padažu
(grybai, baltasis vynas, svogūnai, grietinėlė)

4.50

Bulviniai blynai
su skrudinta šonine ir grietine

Braškių, šokoladinio arba
mangų skonio 350ml

4

baltasis pusiau saldus 750ml

14

3

Simba (Tequila Sunrise)
apelsinų sultys, „Grenadine“ sirupas. 300ml

2

5

Bulviniai blynai su grietine

Schmetterling Riesling
Karštas vynas su prieskoniais. 180ml

3

Bulviniai blynai su silkėm ir grietine
Dienos sriuba

200ml

2.50

3.50

(šokoladinis, braškinis, karamelinis)
2.50

5

prašom teirautis aptarnaujančio personalo

100ml

Degtine Absolut 40ml

Svogūnų žiedai

su pomidorų padažu

2.50

4

Varvara (Long Island Iced Tea)

Gruzdintos bulvytės

13

baltasis sausas
persikų, ananasų, bananų aromatas,
juntamas lengvas rūgštingumas

Blanco, Especial

ananasų sultys, romas, kokosų sirupas, grietinėlė. 300ml

„Aliaska“

750ml

4

Brendis Imperial XII 40ml

Simba (Tequila Sunrise)

Vaniliniai, šokoladiniai arba
braškių skonio + sirupai pasirinktinai

Trijų rūšių ledai su karameliniu
ir šokoladiniu sirupu bei bananais
3

200ml

2.50

Gato Negro Chardonnay

Romas Havana Club 40ml

tekila, apelsinų sultys, „Grenadine“ sirupas. 300ml

100ml

3

5

degtinė, džinas, tekila, romas, „Orange“ sirupas,
„Coca-cola“, citrinų sultys. 300ml

3.50

raudonasis sausas
dominuoja tropinių vaisių natos

Viskis Ballantine‘s 40ml

8
su česnakiniu sūrio padažu

Gato Negro Cabernet Sauvignon

3.50

Daržovių blyneliai
„Spring rolls“ su barbekiu padažu
Krevetės tešloje

3

Viskis Jack Daniel‘s 40ml

7

3.50

3

Likeris Amarula Cream 40ml

3

Vištienos kepsneliai (180g) su šviežiomis
daržovėmis, barbekiu padažu ir karštomis
bulvių skiltelėmis

Vermutas Martini Bianco 100ml

2.5

Vištienos kepsneliai (120g) su šviežiomis
daržovėmis ir barbekiu padažu

8

Silkės užkandis
su karštomis bulvių skiltelėmis ir
marinuotais agurkėliais

1.30

Apelsininis pyragas su šokoladu

„Cezario“ salotos su karšta vištiena

(salotos, paprikos, pomidorai, agurkai, alyvuogės,
feta, raudonieji svogūnai, graikiniai riešutai)

350ml

3

5.50

6

200ml

Sūrio pyragas su braškių sirupu

(virti burokėliai, avokadai, feta,
salotos, medaus padažas)

(salotos, vištų krūtinėlės, kietasis sūris,
skrebučiai, tradicinis „Cezario“ padažas su ančiuviais)

Obuolių, apelsinų, ananasų, vynuogių

Braškių arba mangų skonio 300ml
3

3.50

Lagūna (Pina Colada)
ananasų sultys, kokosų sirupas, grietinėlė. 300ml

3

Tobula (Mojito)
tonikas, „Mojito mint“ sirupas,
žaliosios citrinos, metų lapeliai. 300ml

3

Makaronai su vištiena ir grybais
(vištų krūtinėlės, grybai, baltasis vynas,
svogūnai, grietinėlė, sūris)

5

Makaronai su šonine ir grietinėlės padažu

Minimali sąskaita žmogui 2,99 €
Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius
alergenus arba netoleravimą sukeliančias
medžiagas ir GMO teiraukitės aptarnaujančio
personalo. Visos kainos nurodytos eurais.

(šaltai rūkyta šoninė, grietinėlė, sūris)

5

Stalo vanduo su greipfrutu ir citrina 0,8l
1.50

Mineralinis vanduo GAIVILĖ 0,5l
1.50

Coca-cola, Fanta, Sprite 0,33l
1.70

Gira 0,33l
1.70

Vilkmergės Šviesusis 0,41l
Vilkmergės Tamsusis 0,41l
Vilkmergės Kvietinis 0,41l
Vilkmergės Vyšnių Kriek 0,41l
3

Katės rekomenduoja:
Geriausia dovana bet kokia proga – kuponas apsilankyti Cat Cafe
(suma nuo 5€)

Juoda kava

Juoda kava su likeriu

1.90

3

Juoda kava su pienu

Airiška kava

2

juoda kava su viskiu ir plakta grietinėle

3.50

Espresas
1.90

Kapučinas
150ml

DIDELIS 250ml

2.30

2.70

„Cattuccino“
Didelis kapučinas su kepintų riešutų arba
karameliniu sirupu ir plakta grietinėle. 350ml

3

„Karštas Filas“
karštos obuolių sultys su cinamono ir aitriųjų paprikų sirupu,
čiobreliais ir cinamono lazdele

2.50

„Latte-Catte“
200ml

DIDELIS 350ml

2.30

2.70

„Karštas Simba“
karštos apelsinų sultys su cinamono ir aitriųjų paprikų
sirupu, imbierais, čiobreliais ir cinamono lazdele

2.50

„Latte-Catte“ su sirupu
kepintų riešutų, karameliniu, cinamono ir aitriųjų paprikų,
kokosų arba mėtiniu
200ml
DIDELIS 350ml

2.50

2.90

Žalia „Yunnan green“
Žalia „Yunnan jasmine“
Juoda „Yunnan black“
Vaisinė „Cherry-banana-mix“
1.80

„Šaltas Simba“
juoda kava su apelsinų sultimis
ir karameliniu sirupu
200ml
DIDELIS 350ml

2.50

Karštas pieninis šokoladas
3

3

Šalta „Frappe-Catte“
su kepintų riešutų arba karameliniu sirupu. 350ml

3

Šalta „Latte-Catte“
su kepintų riešutų arba karameliniu sirupu. 350ml

3

Skanėstas katėms (12g)
2€
Su MIAU! kortele 1.5€
Prieš užsakydami, būtinai pasikonsultuokite su kavinės darbuotoju!

