restoranas

METROPOLIS
PUSRYČIŲ MENIU
I - V 7.00 - 11.00 val.
VI - VII 8.00 - 11.00 val.

Dribsnių košės:

2,50 €

avižinė
penkių grūdų
grikių

Priedai pasirinktinai :
sviestas
cinamonas su medumi
šviežiai trintos uogos

Omletas (3 kiaušiniai)

3,50€

Omletas su priedais (3 kiaušiniai) :

3,80 €
kumpiu
pievagrybiais
daržovėmis

Plakta kiaušinienė (3 kiaušiniai)

3,20 €

Benedikto kiaušiniai su olandišku padažu (2 kiaušiniai)

4,20 €

Benedikto kiaušiniai su rūkyta lašiša ir avokadu (2 kiaušiniai)

5,80 €

Lietiniai blynai su :

3,40 €
varške
kumpiu bei sūriu
obuoliais

Metropolio „Klubo“ karštas suvožtinis su vištiena, šonine
+ gruzdintos bulvytės
Metropolio „Klubo“ karštas suvožtinis su rūkytu tofu
+ gruzdintos bulvytės *auGalingas

4,50 €
4,90 €

*auGalingas – patiekalo sudėtyje tik augalinės kilmės produktai

lnformacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiiagas, GMO klauskite aptamaujančio personalo.

restoranas

METROPOLIS
UŽKANDŽIAI

Įvairių sūrių rinkinys su alyvuogėmis

5,50 €

(Kietųjų ir pelėsinių sūrių mix`as)

Duonos – sūrio piršteliai
Didysis užkandžių rinkinys

2,99 €
8,20 €

510g

(Karamelizuota čiabata, įvairūs sūriai, karštas užkandis, alyvuogės, rūkyti gaminiai)

Gruzdintos bulvytės su šviežiomis daržovėmis ir pomidorų padažu
3,30 €

Metropolio „Klubo“ karštas suvožtinis su vištiena, šonine
+ gruzdintos bulvytės

4,50 €

Metropolio „Klubo“ karštas suvožtinis su rūkytu tofu
+ gruzdintos bulvytės *auGalingas

4,90 €

Burgeris su vištiena + gruzdintos bulvytės

5,60 €

SALOTOS

Cezario salotos :
su vištiena
su lašiša
su karališkomis krevetėmis

Špinatų salotos su traškiais burokėliais

5,60 €
6,40 €
6,50 €

5,40 €

(Špinatai, kepti burokėlių traškučiai, džiov. pomidorai, feta sūris, žolelių užpilas)

Šiltų daržovių salotos su falafeliais

*auGalingas

5,60 €

(Špinatai, kepti burokėliai, morkos, agurkas, svogūnas,gražgarstės, žolelių užpilas)

*auGalingas – patiekalo sudėtyje tik augalinės kilmės produktai
lnformacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiiagas, GMO klauskite aptamaujančio personalo.

restoranas

METROPOLIS
SRIUBOS

Šaltibarščiai su virtomis bulvėmis

*vasaros sezonu

Dienos sriuba

2,40 €
1,65 €

(Teirautis aptarnaujančio personalo)

KEPSNIAI

Metropolio „Kijevo“ kotletas

6,20 €

(Sviestu įdaryta vištos krūtinėlė, pateikiama su šviežiomis daržovėmis ir pasirinktu
karštu garnyru)
*laukti ~ 20min.

Grill vištienos krūtinėlės kepsnys

5,90 €

(Pateikiamas su žaliomis salotomis su žolelių užpilu bei pasirinktu karštu garnyru)

Kiaulienos „šmotas“ su krienų padažu

6,20 €

(Pateikiamas su žaliomis salotomis su žolelių užpilu bei pasirinktu karštu garnyru)

„Nusigyvenusių bajorų“ didkepsnis

6,20 €

(Paniruota sprandinė, užkepta sūriu.Pateikiamas su šviežių daržovių miksu su žolelių užpilu, grybų padažu bei
pasirinktu karštu garnyru)

Baltos žuvies filė

7,50 €

(Atlantinė menkė arba sterkas. Pateikiama su šviežių daržovių miksu ir pasirinktu karštu garnyru) *laukti ~ 20min.

Lašišos kepsnys su kaparėlių padažu

8,80 €

(Pateikiamas su vyšninių pomidorų - rukalos salotomis ir pasirinktu karštu garnyru) *laukti ~ 20min.

Sausai brandintos jautienos didkepsnis “Black angus“ su BBQ padažu
(Pateikiamas su šviežiomis daržovėmis ir pasirinktu karštu garnyru) *laukti ~ 30min.

Karšti garnyrai:
krosnyje keptos bulvės
gruzdintos bulvytės
ryžiai

12,00 €

restoranas

METROPOLIS
KITI PATIEKALAI

Tagliatelle makaronai su vištiena, džiov. pomidorais bei špinatais 4,99 €
Tagliatelle makaronai su džiov. pomidorais, špinatais bei
alyvuogėmis *auGalingas

4,99 €

Virtieniai su grybų-bulvių įdaru bei grietiene

4,70 €

„Voldemaro“ bulvinis blynas (ᴓ24 cm)

5,00 €

(Užkeptas su šonine, pievagrybiais, porais ir sūriu)

Lietiniai blynai su:

3,40 €
varške
kumpiu bei sūriu
obuoliais

Metropolio „Klubo“ karštas suvožtinis su vištiena, šonine
+ gruzdintos bulvytės

4,50 €

Metropolio „Klubo“ karštas suvožtinis su rūkytu tofu
+ gruzdintos bulvytės *auGalingas

4,90 €

Burgeris su vištiena + gruzdintos bulvytės

5,60 €

*auGalingas – patiekalo sudėtyje tik augalinės kilmės produktai

lnformacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiiagas, GMO klauskite aptamaujančio personalo.

restoranas

METROPOLIS
KARŠTI GĖRIMAI

KAVA

Juoda kava
Juoda kava su pienu
Metropolio kavutė su karštu krupniku
Espresso
Dvigubas espresso
Cappuccino
Cappuccino grand
Latte
Moka su šokoladu
Kakava

1,40 €
1,60 €
3,30 €
1,40 €
1,99 €
1,60 €
1,80 €
1,80 €
2,40 €
1,80 €

ARBATA

Spanguolių arbata*
Šaktalankių arbata su medumi ir citrina*
Imbierinė arbata su medumi ir citrina*

2,20 €
2,20 €
2,20 €

Arbata plikoma (žalia, juoda, vaisinė)
Čiobrelių plikoma arbata
Medus
Citrina

1,25 €
1,45 €
0,30 €
0,25 €

*Teirautis aptarnaujančio personalo

restoranas

METROPOLIS
SULTYS

Sultys „Grannini“ 250ml (apelsinų, įvairių vaisių, vynuogių)

1,80 €

Šviežiai spaustos morkų sultys 200ml
Šviežiai spaustos apelsinų sultys 200ml
Šviežiai spaustos morkų-apelsinų sultys 200ml

2,80 €
2,80 €
2,95 €

GAIVIEJI GĖRIMAI

Mineralinis vanduo „Dolomia“ stikl.but. 330 ml (negazuotas, gazuotas)

1,65 €

(Itališkas, iš dolomitinių Alpių)

Stalo vanduo su citrina 1l grafinas

1,85 €

Coca – cola 250ml
Sprite 250ml
Fanta 250ml
Royal Club Tonic 220ml
Imperial gira 400ml
Red Bull 250ml

1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,80 €
1,90 €
2,85 €

restoranas

METROPOLIS
ALKOHOLINIAI GĖRIMAI

BALTIEJI VYNAI

Zonin Pinot Grigio dry (125ml, Italy)
Zonin Pinot Grigio dry (bottle. 0,25l, Italy)
Loosen Dr.L Riesling semi-dry (bottle. 0,75l, Germany)
Rene Barbier Tinto Blanco medium-sweet (bottle. 0,75l Spain)
Carmelle Sauvignon Blanc dry (bottle 0,75l, France)
Doppio Primitivo dry (bottle. 0,75l, Italy)

2,85€
5,70€
17,00€
17,00€
18,00€
21,00€

RAUDONIEJI VYNAI

Zonin Montepulciano D`Abruzzo dry (125ml, Italy)
Zonin Montepulciano D`Abruzzo dry (bottle. 0,25l, Italy)
Carmelle Malbec I.G.P. dry (bottle 0,75l, France)
Oltre Passo Primitivo dry (bottle 0,75l, Italy)
Rene Barbier Tinto medium-sweet (bottle 0,75l, Spain)
Doppio Primitivo dry (bottle. 0,75l, Italy)

2,85€
5,70€
18,00€
17,00€
17,00€
21,00€

Voruta semi sweet (bottle 0,75l, Lithuania)

12,00€

(Natural fruit wine)

Karštas vynas (200 ml)

2,40€

restoranas

METROPOLIS
PUTOJANTIS VYNAS

Alita (100 ml, Ltithuania)
Alita (bottle 0,20l , Lithuania )
Alita (bottle 0,75l, Lithuania)
Alita non-alkoholic ( bottle 0,75l, Lithuania)
Freixenet (bottle 0,2l, Spain)
Bersano Castellengo Prosecco extra dry (bottle 0,75l)

2,40€
4,80€
15,00€
15,00€
5,50€
25,00€

ŠAMPANAS

MOET & CHANDON Brut Imperial ( bottle 0.2l, France)
MOET & CHANDON Brut Imperial ( bottle 0.75l, France)

19,99€
65,00€

restoranas

METROPOLIS
SIDRAS

Fizz, Kiss 0,5l

2,75€

ALUS

Volfas Engelman Balta pinta
Kronenbourg Blanc 0,5l
Grimbergen Dubbel 0,5l
Švyturio EKSTRA( lager ) 0,5l
Krafto alus 0,33l
Non-alkoholic 0,33l

2,50€
2,70€
3,35€
2,50€
2,60€
2,30€
DEGTINĖ
40ml
2,20€
2,30€

Lithuanian Auksinė
Stumbro Šimtmečio degtinė
VISKIS

40ml
3,40€
3,50€
6,50€

Tullamore Dew
Jack Daniel‘s
Glenfiddich 12Y
BRENDIS

Torres 5
Torres 10
J.P.Chenet XO

40ml
2,99€
3,30€
2,60€

restoranas

METROPOLIS
DŽINAS
40ml
3,50€

Broker‘s Gin
TEKILA

40ml
3,60€
3,60€

Sauza Gold
Sierra Silver

ROMAS
40ml
4,50€

Angostura
KITI

Žalios devynerios (trauktinė 40ml)

2,50€

Jagermeister (likeris 40ml)

3,50€

Krupnikas ( 40ml)

2,50€

(Likeris pagamintas iš medaus bei žolelių, pateikiamas karštas)

.

