1. Graikiškos salotos

salotos, pomidorai, agurkai, juodosios alyvuogės, sūris feta,
raudonieji svogūnai, salotų pavilgas su alyvuogių aliejumi

2. Salotos su keptais avokadais

kepti avokadai, salotos, pomidorai, sūris feta, granatų padažas

3. Falafelių salotos

salotos, falafeliai (virti avinžirniai, svogūnai, kvietiniai miltai),
pomidorai, agurkai, juodosios alyvuogės, raudonieji svogūnai,
salotų pavilgas su alyvuogių aliejumi

4. Kepinta duona su sūrio padažu

duona su majonezo, česnako bei sūrio padažu

5. Keptas sūris Camembert
6. Ispaniškos alyvuogės (alyvuogių miksas)
7. Gruzdintos bulvytės su pomidorų padažu
8. Batatų lazdelės + padažas pasirinktinai:
grietinėlės ir grybų
grietinės ir krapų

pomidorų
bbq
garstyčių-medaus

9. Šal�barščiai

kefyras, grietinėlė, burokeliai virti, svogunų laiškai, agurkai,
virti kiaušiniai, bulvių skiltelės, petržolė

10. Vegetariškas MurBurger

bandelė, daržovių pagrindo paplotėlis, salotų lapai, lyditas sūris,
konservuoti agurkai, bbq padažas, gruzdintos bulvytės

11. Falafeliai lėkštėje

falafeliai (virti avinžirniai, svogūnai, kvietiniai miltai)
su karštomis bulvių skiltelėmis, + padažas pasirinktinai:
pomidorų
grietinėlės ir grybų
bbq
grietinės ir krapų
garstyčių-medaus

12. Bulviniai blynai su grybų padažu
13. Bulviniai blynai su grie�ne
14. Veganiška kava
Grand Latte-Catte, Grand Kapučinas

15. Veganiškas chia pudingas be cukraus ir be gli�mo
kokosų pienas, chia sėklos, mangai, avietės

Vegetariškas pasirinkimas Veganiškas pasirinkimas -

1. Greek salad | Греческий салат

salad, tomatoes, cucumbers, black olives, feta cheese, red onion,
salad dressing with olive oil

2. Salad with fried avocado | Салат с жареным авокадо
fried avocado, salad, tomatoes, feta cheese, pomegranate sauce

3. Falafel salad

salad, falafel (chickpeas, onions, wheat ﬂour), tomatoes, cucumbers,
black olives, red onion, salad dressing with olive oil

4. Fried bread with cheese sauce | Жаренный хлеб
bread with mayonnaise, garlic and cheese sauce

5. Baked cheese Camambert | Запеченный сыр камамбер
6. Spanish olive mix | Микс из испанских оливок
7. French fries with ketchup | Картофель фри с кетчупом
8. Sweet Potato Fries | Жареный батат с соусом
cream and mushroom
sour cream and dill

tomato
bbq
mustard-honey

9. Cold beetroot soup | Холодный борщ

keﬁr, cream, boiled beets, onion leaves, cucumbers,
boiled eggs, fried potatoes, parsley

10. Vegetarian MurBurger

bun, plant-based burger, salad, melted cheese, canned cucumbers,
bbq sauce, french fries

11. Falafel plate | Фалафель на тарелке

Falafel (chickpeas, onions, wheat ﬂour) with fresh vegatables
and fried potatoes + sauce
tomato
cream and mushroom
bbq
sour cream and dill
mustard-honey

12. Potato pancakes with mushroom sauce
Картофельные блины с грибным соусом
13. Potato pancakes with sour cream
Картофельные блины со сметаной
14. Vegan coﬀee
Grand Latte-Catte, Grand Cappuccino

15. Vegan chia pudding with strawberry and mango
gluten-gree and sugar-free | Веганский чиа пуддинг
coconut milk, chia seeds, mango, raspberry

Vegetarian Vegan -

