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SKANAUS

Kaune:
Miesto
sode
Senovė ir naujovės. Praeitis ir dabartis. Žmogus
mieste. Kur jo darbai, laikas, dvasia ir, žinoma, poilsis? Tai tik trumpa įžanga, einant į pasimatymą su
įpusėjusio auksinio rudens dvelksmu į mūsų širdis. Tai ėjimas pas skaitytoją, kuriam svarbu ieškoti ir surasti gyvenime įdomių akcentų. Kalba bus
trumpa, bet, manome, labai reikalinga. Nuoširdžiai kalbėsime apie nuo seno žinomą Kauno centre esantį Miesto sodą, tik šį kartą pirmenybę skirsime restoranui „Miesto sodas“.
Atviros virtuvės vilionės
Mums šiemet sukako lygiai penkiolika metų! Drauge gyvendami per pusantro dešimtmečio
pamatėme ir supratome, kad dirbome, bendravome, ilsėjomės,
linksminomės, susipažinome, o
kartais ir nepasisekusias viltis į
praeitį palydėjome.
Restoranas „Miesto sodas“ –
toks mūsų vardas!
Pažįstantiems mus gal ir nereikėtų kartoti, kas mes esame.
Tačiau tiems, kurie žino mažiau,
o gal ir pirmą kartą girdi apie
mus, norime pateikti keletą svarbiausių žinių apie mus, kurias sukaupėme per penkiolika metų.
Tai – mūsų vizitinė kortelė. Taigi
ką galime joje rasti?
Mūsų įsikūrimo pradžia – 1999
m. balandis. Per tuos metus sparčiai augome, keitėmės, plėtėmės,
gražėjome ir mezgėme pažintis,
kurios išgarsino mūsų restoraną.
Jaunesnioji karta mus daugiau pamena ir tapatina su vienu populiariausių Kaune daugiau nei dvylika metų veikusiu klubu „Siena“.
Mažiau gebančiuosius išmokome
ir savąją patirtį perduoti. Dabar
arti dešimties puikiai besidarbuojančių Kauno restoranų ar viešbučių vadovų savo pirmuosius vadybinio darbo metus pradejo kaip
tik restorane „Miesto sodas“. Jaučiamės stiprūs ir galintys dalytis
sava kūryba, norint pradžiuginti
ir pritraukti lankytoją.
Restorano gyvavimas – tai ryšys su žmonėmis, kurie nori gerai
pailsėti, pamąstyti, pasimatyti bei
pasivaišinti išskirtiniais, iš širdies
sukurtais ir su meile pagamintais
patiekalais.
Pabuvojimas restorane – tai
galimybė savo akimis pamatyti,

kaip gaminamas užsakytas patiekalas. Buvome Kaune pirmieji, pasiūlę savo svečiams
atviros virtuvės variantą. Tai
iššūkis ne tik virtuvės kolektyvui dirbti tarsi teatro scenoje, bet, svarbiausia, pagarba
svečiui – galinčiam pamatyti visą
gamybos procesą ir jo užsakyto patiekalo kelią iki pateikimo.
Nuo pat pradžios likome ištikimi
europietiškai virtuvei, nors pagundų pereiti prie greitojo maisto ar užkandinės turėjome ne vieną. Gamybos vadovė Edita su
kūrybinga ir naujovių siekiančia
virėjų komanda maksimaliai pateisins lankytojo lūkesčius, o dažnai maisto skoniu ir pateikimu ir
nustebins jį. Didžiausia restorano svajonė ir svečio padėka jam –
vėl sugrįžęs lankytojas. Dažnai ir
ne vienas.

Kas įdomu, skanu ir svarbu?
Konditerijos gaminiai – tortai, pyragai, pyragaičiai, sausainiai – yra kepami mūsų restorane atskirai įrengtame konditerijos ceche. Visi gaminiai kepami
iš natūralių produktų ir mažais
kiekiais, todėl jų skonis tikras
ir visada švieži. Daugelio mūsų
lankytojų žodžiais tariant, tai
vienas svarbiausių mūsų restorano akcentų. Ilgametei restorano konditerei Virginijai, kaip ir
gamybos vadovei, dažnai tenka
atlaikyti patrauklius tiekėjų pasiūlymus, gamyboje taikyti sintetinius ingredientus, palaikančius spalvą, formą ar ilginančius
gaminių galiojimo laiką. Atsilaikome. Ir tai mūsų išskirtinumas
ir stiprybė. Populiarus ir konditerijos gaminių išsinešti į namus
užsakymas su didele nuolaida.

„Cezario salotos“ – pačios
skaniausios mieste. Mes nesigiriame, tiesiog jos pačios
populiariausios mūsų valgiaraštyje – daugelis svečių atvyksta ir iš kitų miestų būtent jų paskanauti. Netikite?
Išbandykite ir jūs.

Jūsų šventė, mūsų darbas
Greta jau tradicinių vestuvinių
ar proginių tortų, smarkiai populiarėja tortai ir kiti saldumynai
patiems mažiausiems. Vaikams
jų krikštynų ar gimtadienių progomis tėveliai užsako įvairių
formų, puoštų animaciniais personažais ar kitomis ﬁgūromis
tortus.
Dažni mūsų kepami konditerijos gaminiai yra ir lankytojų bei
užsakovų kūrybos vaisius, nes
esame pasiruošę įvykdyti jų sumanymus pagal atsiųstas nuotraukas. Ačiū už naujas idėjas ir
patarimus.
Morenginis tortas – tai mūsų
svečių labiausiai pamėgtas tortas, kurio paragavus atsiskleidžia
subtilus morengo, kavos ir persikų skonis. Nors daugeliui gerai
žinomi Miesto sodo kepami tortai „Juodas miškas“, „Baltoji ledi“,
„Aguoninis“, analogo neturintis
„Šiltas obuolių“ ar „Šifoninis varškės“ pyragai daug metų yra pardavimo penketuke, bet jau dveji
metai iš eilės – „Morenginis“ tortas yra pardavimo lyderis. Kaune
gerai žinomas architektas nuo pat
restorano veiklos pradžios įvairiomis progomis ir šventėmis užsisako tik „Morenginį“ tortą. Draugiškai siūliau pabandyti ir kitus
mūsų kepinius. Veltui. Dabar suprantu kodėl.

Restorane skamba foninė džiazo
stiliaus, o savaitgaliais džiugina gyva muzika – fortepijonas,
saksofonas, gitara, akordeonas
ar smuikas... Pirmadienio ir trečiadienio vakarais vyksta Lietuvoje išpopuliarėję protmūšiai.
Jų metu susirenka šimtai žmonių. Tai restoranui suteikia intelektualumo dvasios. Matomiausi, aptarnavimo kultūrą ir
restorano ﬁlosoﬁją formuoja padavėjai ir barmenai. Klaidinga
nuomonė, kad padavėjas dirba
gražioje aplinkoje, todėl jo darbas yra lengvas. Mūsų pasididžiavimas vyriausiasis padavėjas
Rimas patvirtintų, kad padavėjui ar barmenui reikia ne tik
puikių savo srities žinių, jų žaibiško taikymo praktikoje, bet ir
būti visuomet pasitempusiam,
geros nuotaikos, bendraujančiam ir su svečiu, ir su pamainos kolegomis. Dažnais atvejais
praverčia ir geros psichologinės
žinios.

Susitikimai kitose erdvėse
Renginių organizavimas ir aptarnavimas – sritis, kurioje
daug ir kryptingai dirbame jau
penkiolika metų. Organizuojame progines šventes: banketus,
furšetus, išvežamuosius renginius ne tik mūsų patalpose, bet
ir įvairiose netradicinėse erdvėse. Mūsų darbuotojai rengė protokolinius pobūvius Kauno ﬁlharmonijos, bankų ir restorano
erdvėse. Dažnai „Miesto sodo“ kolektyvą galima sutikti
aikštelėje miško glūdumoje, pramogų parke, prabangiame dvare ar kaimo turizmo sodyboje, gamyklos
ar autocentro angaruose arba tiesiog per romantišką vakarienę laivo denyje. Tai išvažiuojamųjų renginių erdvės ir

jų geograﬁja plečiasi, nes plečiasi ir užsakovų norai bei pageidavimai. Taip drauge visi ir
tobulėjame. O jei šventę planuojate savo namų kieme, restorano vadovė Jurgita su visa
komanda atvyks su palapinėmis, skėčiais, stalais, kepsninėmis ir netgi raudonu kilimu.
Štai čia ir tinkamiausias musų
šūkis: „Jūsų šventė – mūsų darbas.“ Virtuvės meistrai pagamins netikėčiausių mini užkandėlių, mišrainių, tortų ar
įmantriai įdarys žuvį. Profesionalūs virėjai ir padavėjai atvyks į bet kurį Lietuvos kampelį ir patieks trijų patiekalų
vakarienę, nustebins naminiais
limonadais, užtepėlėmis, džemais. Norintiesiems suplanuoti
įsimintiną šventę, tikrai padėsime ją išskirtinai ir profesionaliai paruošti. Mes sugebame ir
galime užsakovų norus paversti realybe.
Manome, kad šias kolektyvo
ir mano mintis galima pavadinti trumpa ekskursija, per kurią pamatėme penkiolikos metų kelią.
Juo ėjome drauge su mūsų miesto lankytojais, svečiais iš kitų Lietuvos vietovių ir užsieniečiais.
Šis kelias – tai mūsų kūrybingo
kolektyvo, daugiau kaip dešimt
metų dirbančių Reginutės, Genovaitės, Onutės, Romo, Vilijos, Jolantos, darbas. Dėmesys svečiui
kelia kolektyvo dvasią, pateikia
įdomių ateities idėjų, kurios, tikime, sujungs mūsų lankytojus
ir mus.
Lieka palinkėti šiai mūsų bendrai ekskursijai laimingo kelio. Iki
pasimatymo „Miesto sode“!
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