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Atviros virtuvės vilionės
Mums šie met su ka ko ly giai pen-
kiolika metų! Drau ge gy ven da-
mi per pu sant ro de šimt me čio 
pa matė me ir su pra to me, kad dir-
bo me, bend ra vo me, ilsė jomės, 
links mi nomės, su si pa ži no me, o 
kar tais ir ne pa si se ku sias vil tis į 
praeitį pa lydė jo me.

Res to ra nas „Miesto sodas“ – 
toks mūsų var das!

Pažįs tan tiems mus gal ir ne-
reikėtų kar to ti, kas mes esa me. 
Ta čiau tiems, ku rie ži no ma žiau, 
o gal ir pirmą kartą gir di apie 
mus, no ri me pa teik ti ke letą svar-
biau sių ži nių apie mus, ku rias su-
kaupė me per pen kio li ka metų. 
Tai – mūsų vi zi tinė kor telė. Tai gi 
ką ga li me jo je ras ti?

Mūsų įsikū ri mo pra džia – 1999 
m. ba lan dis. Per tuos me tus spar-
čiai au go me, keitėmės, plėtėmės, 
gražė jo me ir mezgė me pa žin tis, 
ku rios iš gar si no mūsų res to raną. 
Jau nes nio ji kar ta mus dau giau pa-
me na ir ta pa ti na su vie nu po pu-
lia riau sių Kau ne dau giau nei dvy-
li ka metų vei ku siu klu bu „Sie na“. 
Ma žiau ge ban čiuo sius iš mo ko me 
ir savąją pa tirtį per duo ti. Da bar 
ar ti de šim ties pui kiai be si dar buo-
jan čių Kau no res to ranų ar vieš bu-
čių va dovų sa vo pir muo sius va-
dy bi nio dar bo me tus pra de jo kaip 
tik res to ra ne „Mies to so das“. Jau-
čiamės stiprūs ir ga lin tys da ly tis 
sa va kūry ba, no rint pra džiu gin ti 
ir pri trauk ti lan ky toją.

Res to ra no gy va vi mas – tai ry-
šys su žmonė mis, ku rie no ri ge rai 
pailsė ti, pamąs ty ti, pa si ma ty ti bei 
pa si vai šin ti išs kir ti niais, iš šir dies 
su kur tais ir su mei le pa ga min tais 
pa tie ka lais.

Pa bu vo ji mas res to ra ne – tai 
ga li mybė sa vo aki mis pa ma ty ti, 

Se novė ir nau jovės. Praei tis ir da bar tis. Žmo gus 
mies te. Kur jo dar bai, lai kas, dva sia ir, ži no ma, poil-
sis? Tai tik trum pa įžan ga, ei nant į pa si ma tymą su 
įpusė ju sio auk si nio ru dens dvelks mu į mūsų šir-
dis. Tai ėji mas pas skai ty toją, ku riam svar bu ieš ko-
ti ir su ras ti gy ve ni me įdo mių ak centų. Kal ba bus 
trum pa, bet, ma no me, la bai rei ka lin ga. Nuo šird-
žiai kalbė si me apie nuo se no ži nomą Kau no cent-
re esantį Mies to sodą, tik šį kartą pir me nybę skir si-
me restoranui „Miesto sodas“.

Kaune:
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kaip ga mi na mas už sa ky tas pa-
tie ka las. Bu vo me Kau ne pir-
mie ji, pa si ūlę sa vo sve čiams 
at vi ros vir tuvės va riantą. Tai 
iššū kis ne tik vir tuvės ko lek-
ty vui dirb ti tar si teat ro sce-
no je, bet, svar biau sia, pa gar ba 
sve čiui – ga lin čiam pa ma ty ti visą 
ga my bos pro cesą ir jo už sa ky-
to pa tie ka lo ke lią iki pa tei ki mo. 
Nuo pat pra džios li ko me iš ti ki mi 
europietiškai vir tu vei, nors pa-
gundų pe rei ti prie grei to jo mais-
to ar už kan dinės turė jo me ne vie-
ną. Ga my bos va dovė Edi ta su 
kūry bin ga ir nau jo vių sie kian čia 
virėjų ko man da mak si ma liai pa-
tei sins lan ky to jo lūkes čius, o daž-
nai mais to sko niu ir pa tei ki mu ir 
nu ste bins jį. Did žiau sia res to ra-
no sva jonė ir sve čio pa dėka jam – 
vėl su grįžęs lan ky to jas. Daž nai ir 
ne vie nas.

Kas įdo mu, ska nu ir svar bu?
Kon di te ri jos ga mi niai – tor-
tai, py ra gai, py ra gai čiai, sau sai-
niai – yra ke pa mi mūsų res to ra-
ne at ski rai įreng ta me kon di te ri-
jos ce che. Vi si ga mi niai ke pa mi 
iš natū ra lių pro duktų ir ma žais 
kie kiais, todėl jų sko nis tik ras 
ir vi sa da švie ži. Dau ge lio mūsų 
lan ky tojų žod žiais ta riant, tai 
vie nas svar biau sių mūsų res to-
ra no ak centų. Il ga me tei res to ra-
no kon di te rei Vir gi ni jai, kaip ir 
ga my bos va do vei, daž nai ten ka 
at lai ky ti pa trauk lius tiekėjų pa-
si ūly mus, ga my bo je tai ky ti sin-
te ti nius ing re dien tus, pa lai kan-
čius spalvą, formą ar il gi nan čius 
ga mi nių ga lio ji mo laiką. At si lai-
ko me. Ir tai mūsų išs kir ti nu mas 
ir stip rybė. Po pu lia rus ir kon di-
te ri jos ga mi nių iš si neš ti į na mus 
už sa ky mas su di de le nuo lai da. 

Gre ta jau tra di ci nių ves tu vi nių 
ar pro gi nių tortų, smar kiai po pu-
liarė ja tor tai ir ki ti sal du my nai 
pa tiems ma žiau siems. Vai kams 
jų krikš tynų ar gim ta die nių pro-
go mis tėve liai už sa ko įvai rių 
formų, puoštų ani ma ci niais per-
so na žais ar ki to mis fi gū ro mis 
tor tus.

Daž ni mūsų ke pa mi kon di te ri-
jos ga mi niai yra ir lan ky tojų bei 
už sa kovų kūry bos vai sius, nes 
esa me pa si ruošę įvyk dy ti jų su-
ma ny mus pa gal at si ųstas nuo-
trau kas. Ačiū už nau jas idė jas ir 
pa ta ri mus.

Mo ren gi nis tor tas – tai mūsų 
sve čių la biau siai pamėg tas tor-
tas, ku rio pa ra ga vus at si skleid žia 
su bti lus mo ren go, ka vos ir per si-
kų sko nis. Nors dau ge liui ge rai 
ži no mi Mies to so do ke pa mi tor-
tai „Juo das miš kas“, „Bal to ji le di“, 
„Aguo ni nis“, ana lo go ne tu rin tis 
„Šil tas obuo lių“ ar „Ši fo ni nis varš-
kės“ py ra gai daug metų yra par-
da vi mo pen ke tu ke, bet jau dve ji 
me tai iš eilės – „Mo ren gi nis“ tor-
tas yra par da vi mo ly de ris. Kau ne 
ge rai ži no mas ar chi tek tas nuo pat 
res to ra no veik los pra džios įvai rio-
mis pro go mis ir šventė mis už si-
sa ko tik „Mo ren ginį“ tortą. Drau-
giš kai siū liau pa ban dy ti ir ki tus 
mūsų ke pi nius. Vel tui. Da bar su-
pran tu kodėl.

„Ce za rio sa lo tos“ – pa čios 
ska niau sios mies te. Mes ne-
si gi ria me, tie siog jos pa čios 
po pu lia riau sios mūsų val gia-
raš ty je – dau ge lis sve čių at-
vyks ta ir iš kitų miestų bū-

tent jų pa ska nau ti. Ne ti ki te? 
Iš ban dy ki te ir jūs.

Jūsų šventė, mūsų dar bas
Res to ra ne skam ba fo ninė džia zo 
sti liaus, o sa vait ga liais džiu gi-
na gy va mu zi ka – for te pi jo nas, 
sak so fo nas, gi ta ra, akor deo nas 
ar smui kas... Pir ma die nio ir tre-
čia die nio va ka rais vyks ta Lie tu-
vo je iš po pu liarėję pro tmūšiai. 
Jų me tu su si ren ka šim tai žmo-
nių. Tai res to ra nui su tei kia in-
te lek tua lu mo dva sios. Ma to-
miau si, ap tar na vi mo kultūrą ir 
res to ra no fi  lo so fi ją for muo ja pa-
davė jai ir bar me nai. Klai din ga 
nuo monė, kad pa davė jas dir ba 
gra žio je ap lin ko je, todėl jo dar-
bas yra leng vas. Mūsų pa si did-
žia vi mas vy riau sia sis pa davė jas 
Ri mas pa tvir tintų, kad pa davė-
jui ar bar me nui rei kia ne tik 
pui kių sa vo sri ties ži nių, jų žai-
biš ko tai ky mo pra kti ko je, bet ir 
būti vi suo met pa si tem pu siam, 
ge ros nuo tai kos, bend rau jan-
čiam ir su sve čiu, ir su pa mai-
nos ko le go mis. Daž nais at ve jais 
pra ver čia ir ge ros psi cho lo ginės 
ži nios.

Susitikimai kitose erdvėse 
Renginių  organizavimas ir ap-
tarnavimas – sri tis, ku rio je 
daug ir kryp tin gai dir ba me jau 
pen kio li ka metų. Or ga ni zuo ja-
me pro gi nes šven tes: ban ke tus, 
fur še tus, iš ve ža muo sius ren gi-
nius ne tik mūsų pa tal po se, bet 
ir įvai rio se ne tra di cinė se erdvė-
se. Mūsų dar buo to jai rengė pro-
to ko li nius po būvius Kau no fi l-
har mo ni jos, bankų ir res to ra no 

erdvė se. Daž nai „Mies to so-
do“ ko lek tyvą ga li ma su tik ti 
aikš telė je miš ko glūdu mo-
je, pra mogų par ke, pra ban-
gia me dva re ar kai mo tu-
riz mo so dy bo je, ga myk los 
ar au to cent ro an ga ruo se ar-

ba tie siog per ro man tišką va-
ka rienę lai vo de ny je. Tai iš va-

žiuo jamųjų ren gi nių erdvės ir 
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Jūsų šventė, mūsų dar bas
Res to ra ne skam ba fo ninė džia zo 

jų geog ra fi  ja ple čia si, nes ple-
čia si ir už sa kovų no rai bei pa-
gei da vi mai. Taip drau ge vi si ir 
to bulė ja me. O jei šventę pla-
nuo ja te sa vo namų kie me, res-
to ra no va dovė Jur gi ta su vi sa 
ko man da at vyks su pa la pinė-
mis, skėčiais, sta lais, keps ninė-
mis ir ne tgi rau do nu ki li mu. 
Štai čia ir tin ka miau sias musų 
šūkis: „Jūsų šventė – mūsų dar-
bas.“ Vir tuvės meist rai pa ga-
mins ne tikė čiau sių mi ni už-
kandė lių, miš rai nių, tortų ar 
įmant riai įda rys žuvį. Pro fe-
sio nalūs virė jai ir pa davė jai at-
vyks į bet kurį Lie tu vos kam-
pelį ir pa tieks trijų pa tie kalų 
va ka rienę, nu ste bins na mi niais 
li mo na dais, už tepėlė mis, dže-
mais. No rin tie siems su pla nuo ti 
įsi min tiną šventę, tik rai pa dėsi-
me ją išs kir ti nai ir pro fe sio na-
liai pa ruoš ti. Mes su ge ba me ir 
ga li me už sa kovų no rus pa vers-
ti rea ly be.

Ma no me, kad šias ko lek ty vo 
ir ma no min tis ga li ma pa va din-
ti trum pa eks kur si ja, per ku rią pa-
matė me pen kio li kos metų ke lią. 
Juo ėjo me drau ge su mūsų mies-
to lan ky to jais, sve čiais iš kitų Lie-
tu vos vie to vių ir už sie nie čiais. 
Šis ke lias – tai mūsų kūry bin go 
ko lek ty vo, dau giau kaip de šimt 
metų dir ban čių Re gi nutės, Ge no-
vaitės, Onutės, Ro mo, Vi li jos, Jo-
lan tos, dar bas. Dėme sys sve čiui 
ke lia ko lek ty vo dva sią, pa tei kia 
įdo mių atei ties idėjų, ku rios, ti-
ki me, su jungs mūsų lan ky to jus 
ir mus.

Lie ka pa linkė ti šiai mūsų bend-
rai eks kur si jai lai min go ke lio. Iki 
pa si ma ty mo „Miesto sode“!
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