
Sūrio ir kumpio rinkinys   12 (1,7,12)

Humusas su saulėje džiovintais pomidorais, šviežių daržovių juostelės, itališka bandelė   7 (1,3,5,6,7,11)

Sūrio spurgos, česnakinis padažas   6.5 (1,3,7)

Skrudinta duona su sūriu   5.5 (1,7)

Skrudinta duona su česnaku   4 (1)

Svieste keptos tigrinės krevetės su čili pipirais, bandelės   11 (1,2,7) 

Silkės kapotinis su virtais burokėliais, virtas kiaušinis, grietinė   6 (3,4,7,10)

Silkė su karštomis bulvėmis   6 (4,7,10) 

Juodosios alyvuogės su "Vandenio" marinatu   5.5 (6,12)

Žaliosios ispaniškos alyvuogės "Argon"   5.5

Slovakiškas sūrio kepsnys, gruzdintos bulvytės, šviežios daržovės   11 (1,3,7)

Voveraitės su rūkyta šonine grietinėlės padaže  13 (1,3,7,11)

Cepelinai, grietinė, spirgučiai   4.5 | 8 (7)

Dešrelės su gruzdintomis bulvytėmis, šviežios daržovės   8 (1,3,7)

Befstrogenas, bulvių košė, marinuoti agurkai, vyšniniai pomidorai   18.5 (7,10)

Kalakutienos kotletukai, gruzdintos bulvytės arba bulvių košė, daržovės    13 (1,3,7)

Vištienos filė grietinėlės padaže, ryžiai, šviežios daržovės   10 (1,7)

Pipirinė jautiena su bulvių skiltelėmis, troškintos daržovės   20 

Šiandienos šviežia žuvis, virtų burokėlių salotos, virtos bulvės, svogūnų-grietinėlės padažas   18 (1,4,7)

Kapotos menkės kotletukai, bulvių košė, kepintos daržovės, svogūnų-grietinėlės padažas   13 (3,4,7,10)

Midijos pomidorų ir mėlynojo pelėsinio sūrio padaže, gruzdintos bulvytės arba bandelės   16 (1,2,7)

Keptų burokėlių salotos su „Feta“ sūriu, špinatais ir lęšiais   8 (6,7,10,12)

„Cezario“ salotos su kepta vištiena pagal “Vandenį“   9 (1,3,6,7) 

„Cezario“ salotos su tigrinėmis krevetėmis pagal “Vandenį“   11 (1,2,3,6,7)

Gaivios salotos su kepta lašiša   12 (4,12)

Dienos sriuba   3 | 4 (7,13)
 

Sezoninių grybų sriuba   4.5 | 6  (7,13)
 

Meksikietiška sriuba   4.5 |6 (13)
 

Šaltibarščiai   4.5 |6 (3,7)

Sriubos

Kepti „Vandenio“ varškėčiai, grietinė ir trintos uogos   8.5 (1,3,7)

Lietiniai su sūriu ir kumpiu, pievagrybių padažas arba grietinė   8.5 (1,3,7)

Lietiniai su varške, grietinė ir trintos uogos   7.5 (1,3,7)

Lietiniai su bananais, trintos uogos ir šokoladas    7.5 (1,3,7)

Lietiniai su obuoliais-cinamonu, klevų sirupas, natūralus jogurtas arba grietinė   7.5 (3,7)

Omletas su sūriu ir kumpiu   8.5 (3,7)

Kiaušinienė su šonine   8.5 (3,7)

MENIU
„Vandenio“ koldūnai, grietinė, kepti spirgučiai   8 (1,3,7)

Gruzdinti „Vandenio“ koldūnai, svogūnų padažas   8 (1,3,7)

Naminiai makaronai su šoninės ir grietinėlės padažu   8 (1,3,7)Užkandžiai
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Karštieji patiekalai



Lašiša
bulvių košė, kepti šparagų ūgliai ir vyšniniai pomidorai   21 

Upėtakis
šviežios salotos, vyšniniai pomidorai, citrina   13 (4)

Jautienos steikas
grilyje keptos daržovės, žalias sviestas   25 (7)

Kiaulienos šašlykas ant iešmelių
ryžiai, šviežios daržovės ir svogūnai   14

Kiaulienos sprandinės kepsnys
ant žarijų keptas obuolys, vyšniniai pomidorai, "Steakhouse" bulvytės   14

Kiaulienos šonkauliukai su raudonojo vyno padažu
šviežios kopūstų salotos su majonezu ir grietine, keptos bulvių skiltelės   19 (7,12)

Jautienos mėsainis
"Steakhouse" bulvytės ir barbeque padažas   14

Vištienos šlaunelių kepsneliai (be kaulo)
ryžiai, troškintos daržovės, barbekiu padažas   13 (10,12)

Patiekalai kepti ant žarijų GĖRIMAI

Juoda kava | su pienu 2.5 | 2.7

Espresso 2.5

Latte caffe | Cappuccino 3 

Kakava 3 

„Althaus“ arbata (juoda, žalia, vaisinė) 2.5

Naminės „Vandenio“ arbatos 
(aviečių | imbierinė | šaltalankių) 2.5 | 2.5 | 3.5

Šviežiai spaustos sultys (apelsinų, greipfruktų) 4 

Sultys (įvairios) 2.5

Mineralinis vanduo „Acqua Morelli“ 3 | 5 

Coca cola, Fanta, Sprite 2.5

Fever Tree Tonic (Indian, Ginger ale, Aromatic) 4 

Ąsotėlis vandens su vaisiais 3
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Dienos desertas   5.5
 

Karštas obuolių pyragas su ledais   6.5 (1,3,7)
 

Šokoladinis-vyšninis pyragas su ledais   5.5 (1,3,7)
 

Riešutinis-šokoladinis tortas   6.5 (1,3,7,8)
 

Jogurtinė "Panna Cotta" su uogomis   5.5 (7)
 

Pieniškas ledų kokteilis   4.5 (7)

Desertai

Švyturys Ekstra 300 ml | 500 ml   3 | 4

Švyturys Session IPA 300 ml | 500 ml   3.5 | 4.5

Brooklyn Lager 500 ml   5

Grimbergen Pale Ale 250 ml | 500 ml   3 | 5

Grimbergen Dubbel 250 ml | 500 ml   3 | 5

Kronenbourg 1664 Blanc 250 ml | 500 ml   3 | 5

Raudonų Plytų Bocmano Ūsai 400 ml   4

Raudonų Plytų Nuogas Ruonis 400 ml   4

Alus svečias „Pardon, bet mes Išplaukę“ 400 ml   4

Nealkoholinis alus „Carlsberg“ 330 ml   3

Nealkoholinis alus „Erdinger“ 500 ml   4

Sidras „Tinginio pantis“ 330 ml   4.5

Šviežių kopūstų salotos su majonezu ir grietine   2.5 

Ryžiai   1.5 

Šviežių daržovių salotos   3 

Pakepintos bulvių skiltelės su lupena   2.5

Gruzdintos bulvytės   2.5

Grilyje keptos daržovės   5 

Gaivieji gėrimai 

Alus

Papildomi garnyrai 


