
Restoranas "Miesto sodas", Laisvės al. 93,  Kaunas, LT - 44297

Siūlomas renginio meniu

Meniu - pasiūlymą galima koreguoti. Visada atsižvelgsime į konkrečius Jūsų pageidavimus. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl maisto bei gėrimų pateikite  

tel.  +370 687 53750, +370 651 12326 arba el. paštu renginiai@miestosodas.lt

II meniu pasiūlymas

Karštas patiekalas pasirinktinai: 

Lašišos filė kepsnys su žolelėmis pagardintu sviestu (Tiekiama su 
ryžiais ir šviežiomis daržovėmis)

Brandinda anties krūtinėlė su raudonojo vyno - vyšnių ir juodojo 
šokolado padažu(Tiekiama su bulvių kroketais ir karštomis daržovėmis)

Kiaulienos žandeliai su mėlynųjų svogūnų džemu ir pelėsiniu sūriu 
(tiekiama su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis)

Kiekis  150g / 50g / 150g / 150g   bendras kiekis  500g asmeniui 

Vieno kąsnio užkandžiai:

Kanape su spanguolių čatniu ir Memel Blue sūriu

Baklažano suktinukai su fetos sūriu ir saulėje džiovintu pomidoru

Krepšelis su lašišos rožele  pagardinta citrina vnt.

Parmezano krepšelis su krevete ir vyšniniu pomidoriuku vnt

Asmeniui 4vnt.

Šalti užkandžiai:

Voveraitėmis įdarytas vištienos terinas 50g/porc.

Kumpio terinas su saulėje džiovintais pomidorais 50g/porc.

Nugarinė įdaryta abrikosais 50g/porc.

Vištienos vyniotinis su špinatais 50g/porc.

Menkė tempūros tešloje su daržovėmis ir agurkėlių padažu 120g/porc.

Silkės bokšteliai su daržovėmis azijietiškai 75/75 porc.

Silkė su marinuotais kelmučiais ir žalumynais porc.Mini indelyje 75/75

Salotos su datulėmis ir riešutais pagardintu kepenėlių paštetu 250 porc.

Karališkos krevečių salotos 250 porc.

Salotos" Naminės" pagardintos putpelės kiaušinukais porc. 250g/porc.

Užkandžių prie vyno rinkinys 350g/ porc.

Užkandžių prie alaus rinkinys 350g/porc.

Asmeniui 350g asmeniui

Desertai: 

Mini pyragaičiai arba tortas

Desertai taurėje (žele ir Panna cotta)

Vaisių asorti 

Asmeniui 250g asmeniui

Gėrimai:

Stalo vanduo su citrina/greipfrutu/apelsinu/uogomis 1000 ml 

Kava / arbata 100ml

Bendra renginio suma: 30€ / asmeniui

                                              

                                              



Restoranas "Miesto sodas", Laisvės al. 93,  Kaunas, LT - 44297

Apie mus

Laisvės al. 93, Kaunas;  tel. (8-37) 424 424; 
mob. (8-687) 53750; (8-651) 12326; 

renginiai@miestosodas.lt, www.miestosodas.lt;
www.facebook.com/miestosodas
www.instagram.com/miestosodas 

Restoranas "Miesto sodas" esantis pačiame Kauno centre - Laisvės 
alėjoje, šalia Muzikinio teatro sodelio. 

Restorano interjeras ir geografinė padėtis idealiai tinka dalykiniams 
susitikimams, pobūviams bei romantiškiems vakarams. 

Restoranas "Miesto sodas" turi didelę patirtį viešojo maitinimo srityje, 
profesionalūs šefai virtuvėje, sklandžiai organizuotas darbas bei 

malonus aptarnavimas patenkins Jūsų lūkesčius. Restoranas išsiskiria 
iš kitų, tuo, kad yra atviras visiems savo svečiams!

Restorano virtuvė šiuolaikiška, tiksli, tuo pačiu ir gurmaniška, ištikima 
tikram skoniui bei idealiam patiekalui.

Švenčių ir pobūvių organizavimas ir aptarnavimas.
Pageidaujate nepamirštamo renginio?

Gurmaniškų patiekalų?
Jokių problemų!

„Miesto sodas" pasiruošęs Jus pradžiuginti bet kokią progą, ar tai būtų 
vestuvės, jubiliejus, mažylių šventė, romantiškas vakaras ar tiesiog 

pasisėdėjimas su draugais prie taurės vyno.

Vienu metu galime priimti iki 300 svečių. Jūsų patogumui įrengta erdvi 
banketinė salė.

Išvažiuojamieji banketai, furšetai - svečių skaičius neribotas!

„Miesto sodo" kolektyvas žino ko reikia Jūsų šventei. Mes žinome visas 
paslaptis, kaip padaryti, kad Jūsų šventė švytėtų...

Palikite savo šventės organizavimo rūpesčius mums. Mus išbandė 
laikas. Dabar Jūsų eilė išbandyti.
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