Šalti užkandžiai
Cold appetizers
1. Silkė su pomidorais ir karštomis bulvėmis
Silkių file, svogūnai, krapai, bulvė, pomidoras, grietinė

3,50

Herring with tomatoes and hot potatoes (Herring fillet, onions, dill,
potatoes, tomatoes and sour cream)

2. Mėsyčių asorti su marinuotomis daržovėmis

4,00

Smoked meat with assorted pickled vegetables

Mėsainiai
1. Mėsainis su plėšyta kiauliena

4,00

Plėšyta kiauliena, marinuoti agurkėliai, coleslaw salotos, sūris, mėsainių bandelė

Burger with pulled pork (pulled pork, pickles, coleslaw, cheese, bun)

2. Mėsainis su plėšyta kiauliena, gruzdintomis bulvytėmis ir
padažu
5,50
Plėšyta kiauliena, marinuoti agurkėliai, coleslaw salotos, sūris, mėsainių bandelė

Burger with pulled pork, fries and sauce (pulled pork, pickles, coleslaw,
cheese, bun, fries, sauce)

3. Mėsainis su jautiena

4,00

Jautiena, salotos lapai, sūris, mėsainių bandelė, padažas, pomidorai

Burger with beef (beef, salad, bun, sauce, tomato)

4. Mėsainis su jautiena, gruzdintomis bulvytėmis ir padažu
5,50
Jautiena, salotos lapai, sūris, mėsainių bandelė, padažas, pomidorai

Burger with beef, fries and sauce (beef, salad, bun, sauce, tomato, fries, sauce)

5. Mėsainis su vištiena

4,00

Vištiena, salotos, pomidoras, sūris, padažas, mėsainių bandelė

Burger with chicken (chicken, salad, tomato, cheese, sauce, bun)

6. Mėsainis su vištiena, fri bulvytėmis ir padažu

5,50

Vištiena, salotos, pomidoras, sūris, padažas, mėsainių bandelė

Burger with chicken, fries and sauce (chicken, salad, tomato, cheese, sauce,
bun)

Salotos
Salads
1. Gaivios „Pavasariškos” salotos gardintos medaus užpilu

3,20

Salotų miksas, šv.agurkas, ridikėliai, šeri pomidorai, svogūnų laiškai,
krapai, medaus užpilas

Spring salad (salad mix, cucumbers, radishes, cherry tomatoes, dill, honey
dressing)

2. Gaivios salotos su „Feta“ sūriu, paskanintos kvapniu žolelių
užpilu
3,60
„Feta“ sūris, paprika, pomidorai, agurkai, mėlynas svogūnas, salotų lapai, alyvuogės

Refreshing salad with feta cheese (Feta cheese, bell pepper, tomatoes,
cucumbers, onions, lettuce and olives)

3. Cezario salotos su skrudinta k/r šonine

Salotos, skrebučiai, kepta šoninė, cezario padažas, kietasis sūris

4,60

Caesar salad (Salad, croutons, fried flank and Caesar dressing, cheese)

4. Cezario salotos su skrudinta vištienos file

4,80

salotos, skrebučiai, vištienos file, cezario padažas, kietasis sūris

Caesar salad (Salad, croutons, Chicken fillet and Caesar dressing, hard cheese)

6. Salotos su aštriomis krevetėmis, pagardintos garstyčių –
medaus padažu
6,20
krevetės, gražgarstė, aisbergo salotos, šeri pomidorai, mėlynasis svogūnas, medausgarstyčių padažas

Salad with tiger shrimps (tiger shrimps, arugula, iceberg lettuce, cherry
tomatoes, onions, honey-mustard souce)

Sriubos
Soups
1. Dienos sriuba

1,70

Soup of the day

2. Natūralus vištienos sultinys

1,80

Fresh chicken broth

3. Šaltibarščiai su bulvėmis (tik vasaros metu)

2,50

Kons. Burokėliai, kiaušiniai, svogūnai, grietinė, rūgpienis, krapai, agurkai

Cold beetroot soup with potatoes (only served in the summer)
(Tinned beetroots, eggs, onions, sour cream, butter milk, dill and cucumbers)

4. Miško grybų sriuba

3,90

Grietinė, baravykai, voveratės, morkos, svogūnai, bulvės, saliero gumbas

Forest mushroom soup (Sour cream)

5. Basbaš sriuba su ėriena

3,50

Eriena, bulvės, baklažanai, mėlynasis svogūnas, pomidorai, česnakas, paprika, saliero
gumbas

Bozbash soup with lamb

Karšti patiekalai
Main course
1. Kiaulienos nugarinė su voveraičių padažu
ir keptu česnaku

6,50

Kiaulienos nugarinė, voveraičių padažas, keptas česnakas, keptos bulvės, šviežios
daržovvės

pork tenderloin chop with chantarelle sauce, roasted garlic and
Fried potatoes, fresh vegetables

2. Gruziniškai marinuotas kiaulienos sprandinės kepsnys su
keptų daržovių miksu
5,80
Mėlynas Svogūnas, daržovių miksas, pomidorai, paprika, keptos bulvės

Pork neck roast with roasted vegetables and Fried potatoes (Onions,
vegetable mix, tomatoes)

4. Barbekiu šonkauliukai

8,00

Kiaulienos šonkauliukai, Coleslaw salotos, gruzdintos bulvytės, barbekiu padažas
BBQ pork ribs (Pork ribs, coleslaw salad, fries, bbq sauce)

5. Vištienos krūtinėlė gardinta vytintais saulėje džiovintais
pomidorais, mocarelos ir šviežių špinatų įdaru su padažu
5,80
Vištienos file, vytinti saulėje džiovinti pomidorai, mocarelos sūris, špinatai,
grietinėlė, fri bulvytės

Chicken breast flavoured with sun-dried tomatoes and stuffed with
mozzarella and fresh spinach. Served with french fries and sauce
(Chicken fillet, sun-dried tomatoes, mozzarella cheese, spinach, cream, french fries)

6. Vištienos krūtinėlė gardinta voveraitėmis ir karšto rūkymo
šonine, patiekiama su voveraičių padažu
6,40
Vištienos file, voveraitės, k/r kiaulienos šoninė, sojų padažas, grietinėlė, keptas
svogūnas, keptos bulvės, šviežios daržovvės
Chicken roast with chanterelle mushroom filling and sauce (Chicken
fillet, chanterelle mushrooms, hot smoked pork flank, soy sauce, cream, fried onions,
Fried potatoes, fresh vegetables)

7. Vengriškas vištienos krūtinėlės ir daržovių troškinys
grietinėlės padaže „Paprikašas“
6,20
Vištienos file, morkos, svogūnas, paprikos, porai, grietinėlė, virti ryžiai. Patiekiamas
keptuvėje, pomidorų padažas

Chicken stew (Paprikash) (Chicken fillet, carrots, bell pepper, leek and cream,
boiled rice. Tomatoe sauce Served in a pan)

8. Jautienos befstrogenas klasikiniame grietinės – svogūnų
padaže
10,80
Jautienos išpjova, klasikinis padažas, svogūnai, grietinė, keptos bulvės.
Patiekiama keptuvėje

Beef stroganoff (Beef sirloin, classic sauce, onions and cream, fried potatoes.
Served in a pan)

9. Jautienos klasikinis steikas

(gaminama iki 30 min.)
14,00
Su žolelių sviestu, keptomis bulvėmis, keptu pomidoru ir balzamike troškintu svogūnu

Classic beef steak (preparation takes up to 30 mins.) (With herb butter,
Fried potatoes, fried tomato and onions glazed with balsamic vinegar)

10. Vėgėlė agurkų ir špinatų padaže su garintais ryžiais

7,50

Vėgėlė, miltai, aliejus, grietinėlė, baltas vynas, šaldyti špinatai, agurkas, prieskoniai

Ling with spinach and cucumber sauce with house specialty rice

11. Gurmaniškos burgundiškos sraigės
Sviestas

6,00

gourmet burgundy snails (butter)

12. Vištienos file „pūkučiai“ su kreminiu morkų padažu
(vaikams)

3,80

vištienos file apvoliota kukurūzų dribsniuose, morkų padažas, fri bulvytės, šviežias
agurkas, grietinėlė, kvietiniai miltai, kiaušiniai

Chicken puffs (for children) (chicken fillet in corn flakes, carrot sauce, french
fries and cucumber, cream, wheat flour, eggs)

13. Baravykai „dzūkiškai“ grietinėlės padaže

9,50

baravykai, k.r. kiaulienos šoninė, svogūnai, grietinėlė, keptos bulvės. Patiekiama
keptuvėje.

boletus mushrooms stew (boletus mushrooms, smoked pork flank, onions,
cream, fried potatoes. Served in a pan.)

14. Didysis kibinas su mėsa
sviestas

Large kibinas (pasty) with meat (butter)

1,60

15. Garnyrai:
Garnish

a. Garinti ryžiai 100 g.

1,00

House specialty rice

b. Šviežios daržovės 100 g.

1,20

Fresh vegetables

c. Bulvytės fri 100 g.

1,50

French fries

d. Keptos bulvės 100 g.

0,80

Fried potatoes

f. Coleslaw salotos 100 g.

1,20

Coleslaw salad

16. Padažai:
Sauces

a. Grietinė 100 g.

0,80

Sour cream

b. Majonezas 50 g.

0,80

Mayonnaise

c. Pomidorų padažas 30 g.

0,60

Tomato sauce

E. Grybų padažas 100 g.

0,80

Mushroom sauce

G. Grietinės – spirgų pad. 100 g. 0,80
Cream - greaves sauce

Miltiniai/bulviniai patiekalai
Crepes/potato pancakes
1. Cepelinai su mėsa ir padažu (tik savaitgaliais)

4,50

2. Lakštiniai su šonine, baravykais ir „Pesto“ padažu

4,20

Su grietine, spirgų ir grietinės arba varškės česnakiniu padažu
Zeppelins with meat and sauce (with sour cream, Sour Cream – greaves sauce or
Cottage cheese garlic sauce) (only on weekends)
Kvietiniai miltai, žemės riešutai, kiaušiniai, kietasis sūris

noodles with bacon, boletus mushrooms and pesto sauce (wheat flour, peanuts,
eggs, hard cheese)

3. Lakštiniai makaronai su krevetėmis

5,80

4. Bulviniai vėdarai su padažu 300/60 g.

4,00

5. Vėdarai š/r kiaulienos šoninės apvalkale 300/60 g.

5,00

Lakštiniai, tigrinės krevetės, kietasis sūris, grietinėlė, sviestas
Noodles with shrimps (noodles, tiger shrimps, cream, butter, cheese)

Su natūralios grietinės, spirgių su grietine arba varškės česnakiniu padažu
Vėdarai (Lithuanian potato sausage) with sauce (With natural cream, cracklings
with cream or cottage cheese and garlic sauce)
Su natūralios grietinės, spirgių su grietine arba varškės česnakiniu padažu
Vedarai (Lithuanian potato sausage), hot smoked pork flank, with sauce (With
natural cream, cracklings with cream or cottage cheese and garlic sauce)

6. Lietiniai blynai

kvietiniai miltai, kiaušiniai, pienas
Crepes (wheat flour, eggs, milk)

a. Su varške ir padažu

2,60

With cottage cheese and sauce

b. Su sūriu ir kumpiu ir padažu

3,00

With cheese, ham and sauce

C. su mėsa ir sviesto-grietinės padažu 2,80
with meat and butter – sour cream sauce

7. Koldūnai su mėsa ir sviesto – grietinės padažu

3,50

8. Koldūnai su mėsa, užkepti sūriu

4,20

Kvietiniai miltai, kiaušiniai, sviestas, grietinė
Dumplings with meat and butter – sour cream sauce (wheat flour, eggs, butter,
sour cream)
Kvietiniai miltai, sūris, pienas, kiaušiniai, virtas kumpis
Fried dumplings with cheese (wheat flour, cheese, milk, eggs, boiled ham)

9. Varškėtukai

2,50

Varškė, kiaušiniai, kvietiniai miltai, sviestas, grietinė
Cottage cheese pancake (cottage cheese, eggs, wheat flour, butter, sour cream)

Desertai
Desserts
1. Švediškas šakotis su vaniliniu pudingu ir lazdyno riešutais 2,60
Kiaušiniai, lazdyno riešutai

Swedish šakotis with vanilla pudding and hazelnuts
eggs, hazelnuts

2. Trapusis šakotis su vynuogėmis
Kvietiniai miltai, kiaušiniai, grietinė

2,10

Short crust šakotis with grapes
wheat flour, eggs, sour cream

3. Tradicinis šakotis 150 g

Kvietiniai miltai, kiaušiniai, grietinė , pienas

1,50

Traditional šakotis
wheat flour, eggs, sour cream, milk

4. Tradicinis šakotis su ledų ir pieno kokteiliu
Kvietiniai miltai, kiaušiniai, grietinė , pienas

2,60

Traditional šakotis with ice-cream and milk cocktail
wheat flour, eggs, sour cream, milk

6. Karštas trapus obuolių ir džemo pyragas
Kvietiniai miltai, kiaušiniai, grietinė

2,50

Hot apple and jam crumble
wheat flour, eggs, sour cream, peanuts

7. Karštas trapus obuolių ir džemo pyragas su ledais
Kvietiniai miltai, kiaušiniai, grietinė

2,70

Hot apple and jam crumble with ice-cream
wheat flour, eggs, sour cream

8. Ledai su braškių sirupu

1,80

Vaniliniai, braškiniai, šokoladiniai, bananiniai, kivi, karameliniai (pienas, grietinėlė)

Ice-cream with strawberry syrup (Vanilla, strawberry, chocolate, banana,
kiwi, caramel)
milk,cream

9. Ledai su šokoladu

2,00

Vaniliniai, braškiniai, šokoladiniai, bananiniai,kivi, karameliniai (pienas, grietinėlė)
Ice-cream with chocolate (Vanilla, strawberry, chocolate, banana, kiwi,
caramel) (milk,cream)

10. Pieno – ledų kokteilis

2,20

Vanilinis, Braškinis (pienas, grietinėlė)

Milkshake (Vanilla, strawberry) (milk,cream)

Vaikiški kokteiliai
Children‘s cocktails
1. Kokteilis „Barbė“

1,50

Sprite, vaisiai, sirupas

“Barbie”(Sprite, fruits, syrup)

2. Kokteilis „Žydroji pagunda“

1,50

Sprite, vaisiai, sirupas

“Blue temptation” (Spite, fruits, syrup)

3. Pieniškas ledų kokteilis su zefyriukais

2,60

Pienas, ledai, plakta grietinėlė, mini zefyriukai
Milkshake with zephyr (Vanilla, strawberry, chocolate, banana (milk, ice-cream

Užkandžiai prie alkoholinių gėrimų
Bar snacks
1. Gruzdintos duonos juostelės 100 g.

1,80

Kvietiniai miltai
Fried bread (wheat flour)

2. Česnakinis sūrio padažas
Sūris, majonezas

0,70

Cheese sauce (cheese, Mayonnaise)

3. Alyvuogės 100 g.

1,80

Olives

5. Rūkytos kiaulių ausys 100 g

2,30

Smoked pig’s ears

6. Kaimiška užkanda

2,70

š/r lašiniai, k/r šoninė, marinuoti agurkėliai, marinuoti svogūnėliai,
mėlynas svogūnas, juoda duona

Farmer’s snack (hot smoked salo (fatback), hot smoked flank, marinated
cucumbers, marinated garlic, red onion, black bread)

7. Rinkinys prie alaus (2 asm.)

3,30

Kepta duona, sūris, rūk. Kiaulių ausys, česnakinis padažas

Beer mix (2 persons) (Fried bread, cheese, smoked pig’s ears, garlic sauce)

8. Didysis rinkinys prie alaus

6,00

Kepta duona, sūris, rūk.kiaulių ausys, kalmarai, alyvuogės, česnakinis padažas

Beer mix (Fried bread, cheese, smoked pig’s ears, Squid, olives garlic sauce)

9. Kepti kalmarų žiedai
Kalmarai, kvietiniai miltai, kiaušiniai
Squid rings (Squid, wheat flour, eggs)

3,80

Karštieji gėrimai
Hot drinks
1. „Espresso“ kava

1,20

Espresso

2. Juoda kava

1,20

Black coffee

3. Kava su pienu

1,30

Coffee with milk

4. „Capuccino“ kava

1,50

Cappuccino

5. „Capuccino“ kava

1,70

Su šokolado, riešutų, kokoso, braškių ar bananų skoniu

Cappuccino with flavouring (With chocolate, nut, coconut, strawberry or
banana flavouring)

6. „Latte“ kava

1,80

Caffè Latte

7. „Latte“ kava su skoniu

Su šokolado, riešutų, kokoso, braškių ar bananų skoniu

2,00

Caffè Latte with flavouring (With chocolate, nut, coconut, strawberry or
banana flavouring)

8. Šalta „Romnesos“ kava

2,20

Cold Romnesa coffee

9. Plikoma arbata
Juoda, žalia, žalia aromatizuota, vaisinė

Leaf tea (Black, green, green flavoured, fruit)

1,30

10. Imbierinė arbata su medumi

1,80

Ginger tea with honey

11. Karštas šaltalankių gėrimas

1,80

Hot buckthorn drink

12. Priedai:
Extra

a. Citrina 50 gr.

0,30

Lemon

b. Pienas 50 ml.

0,30

c. Medus 25 gr.

0,30

Milk

Honey

d. Grietinėlė 10 gr.

0,30

E. Sirupas 20 ml.

0,30

Cream
Syrup

Gaivieji gėrimai
Non-alcoholic beverages
1. „Coca-cola“

1,20

2. „Sprite“ 250 ml.

1,20

3. „Schweppes Russchian“/

1,20

4. „Švyturio“ salyklo gira 330 ml.

1,40

Kvass ‘Švyturio’

5. Naminė duonos – kriaušių gira

0,3 l / 05 l

1,30 / 1,80

Homemade bread - pear kvass

6. Energetinis gėrimas „Red bull“ 250 ml

1,70

Energy drink 'Red bull'

7. Mineralinis vanduo „Vichy“ 330 ml

1,00

Gazuotas/negazuotas

Mineral water 'Vichy (Sparkling/still)

8. Sultys 200 ml.:

apelsinų, greipfrutų, multivitaminų, ananasų, obuolių,

pomidorų, vynuogių, spanguolių, persikų

1,00

Juice 200 ml: orange, grapefruit, multivitamin, pineapple, apple, tomato, grape,
cranberry, banana, peach

9. Šviežiai spaustos sultys

apelsinų, greipfrutų, morkų

2,40

Freshly squeezed Orange juice , grapefruit juice or carrot juice

10. Pienas 200 ml

0,60

Farmer’s milk

11. Kefyras – rūgpienis 200 ml

0,60

Buttermilk – sour clotted milk

12. Vanduo su citrina 1 Ltr.
Water with lemon 1 L

1,20

Alus
Beer
1. „Švyturio nealkoholinis“ 0,5 l. Skardinėse

2,00

Non-alcoholic

2. „Švyturio Ekstra“ 0,3 l.

1,70

3. „Švyturio Ekstra“ 0,5 l.

2,50

4. „Švyturio Baltas“ 0,3 L.

1,80

5. „Švyturio Baltas“ 0,5 L.

2,80

6. „grimbergen“ 0,25 l

1,90

7. „Grimbergen“ 0,5 l

3,00

Sidras
Cider
1. Sidras skardinėse „KISS“ 0,5 L.

2,80

(KRIAUŠIŲ SK.)

Cider in cans (PEAR FLAVOURED)

Degtinė
Vodka
1. „Originali lietuviška auksinė“ 40 ml.

1,50

2. „Zelionaja Marka“ 40 ml.

1,60

3. „Finlandia“ 40 ml.

2,30

4. „Russkyj Standart“ 40 ml.

2,60

5. „Beluga“ 40 ml.

5,00

6. „Stolychnaya Elit“ 40 ml.

3,70

Brendis
Brandy
1. „Gloria 5*“ 40 ml.

1,60

2. „Alita XO“ 40 ml.

1,60

3. „Grand Cavalier“ 40 ml.

1,70

4. „Torres 5* 40 ml.

2,30

5. „Torres 15*“ 40 ml.

3,30

Viskis
Whisky
1. „Jack Daniel's“ 40 ml.

2,60

2. „Tullamore Dew“ 40 ml.

2,60

3. „Jameson“ 12 m., 40 ml.

2,60

4. „Chivas regal“ 12 M. 40 ML

5,00

Konjakas
Cognac
1. „Hennessy V.S.“ 40 ml.

4,70

Midus
Mead
1. „Stakliškės“ 40 ml.

1,90

2. „Žalgiris“ 40 ml.

6,20

Džinas
Gin
1. „Lordson“ 40 ml.

1,90

Romas
Rum
1. „Ron Varadero Anejo“ 40 ml.

2,30

Tekila
Tequila
1. „Sauza Silver“ 40 ml.

2,90

2. „Sauza Gold“ 40 ml.

2,90

Trauktinė
Traditional East Slavic category of alcohol
1. „Trejos devynerios“ 40 ml.

1,40

2. „Žalios devynerios“ 40 ml.

1,40

3. „Raudonos devynerios“ 40 ml.

1,40

4. „Dainava“ 40 ml.

1,40

Likeris
Liqueur
1. „Keglevich“ 40 ml.

1,70

2. „Kahlua“ 40 ml.

1,90

3. „Volare Triple Sec“ 40 ml.

1,90

4. „Jagermeister“ 40 ml.

2,10

5. „Bailey's Irish Cream“ 40 ml.

2,10

Vermutas
Vermouth
1. „Martini Bianco“ 100 ml.

1,90

2. „Martini Rosato“ 100 ml.

1,90

Vynas
Wine
1. „J.P. Chenet“ 100 ML.

1,90

(Prancūzija, p.saldus, baltas arba raudonas)
( France, Semi-sweet, white or Red)

2. „Malesan de France“ 100 ml.

2,00

(Prancūzija, sausas, baltas arba raudonas)
(France, dry, white or Red)

3. „Vina Maipo“ 100 ml.

2,00

(Čilė, sausas, baltas arba raudonas)
(Chile, dry, white or Red)

4. „Torres Vino Sol Penedes“ 100 ml.

2,00

(Ispanija, sausas – baltas)
(Spain, Dry, white or Red)

5. „Torres Gran Coronas Penedes“ 100 ml.

2,70

(Ispanija, sausas – raudonas)
(SPAIN, DRY, RED)

6. „El coto blanco“ 100 ml.

3,30

(Ispanija, sausas, baltas arba raudonas)
( Spain, dry, white or Red)

7. Karštas vynas 150 ml.

1,70

Mulled wine

Vynas buteliuose
Bottled wine
1. „Torres Atrium“ 0,75 l.

(Ispanija, sausas, baltas arba raudonas)

19,00

( Spain, Dry, white or red)

2. „Casillero del diablo Reserva“ 0,75 l.

19,00

(Čilė, sausas, baltas arba raudonas)

(Chile, dry, white or Red)

3. „Baron Philippe de Rothschild“ 0,75 l

21,00

(Prancūzija, sausas, baltas arba raudonas)
(France, dry, white or Red)

4. „Marques de Casa“ 0,75 l.
(Chile, dry, white or Red)

(Čilė, sausas, baltas arba raudonas)

24,00

Putojantis vynas
Sparkling wine
1. „Alita Classic““ 0,75 l.

(Lietuva, saldus/p. sausas, baltas)

12,00

(Lithuania, white, semi-dry or semi-sweet)

Šampanas
Champagne
1. Šampanas „Brut Imperial“ 0,75 l.

(prancūzija)

80,00

(France)

Kokteiliai
Cocktails
1. Kokteilis „Obuolių Martinis“

3,00

Martinis, obuolių sultys, obuolio skiltelė

‘Apple martini’ (martini, apple juice, slice of apple)

2. Kokteilis „Cuba Libre“

3,20

Romas, „Coca-Cola“, laimo skiltelės

‘Cuba Libre’ (rum, ‘Coca-Cola’, slice of lime)

3. Kokteilis „Mojito“

3,80

Romas, gazuotas vanduo, cukrus, laimas, mėta

‘Mojito’ (rum, sparkling water, sugar, lime, slice of lemon)

4. Kokteilis „Baltas rusas“

3,20

Degtinė, likeris, grietinėlė

‘White russian’ (vodka, liqueur, cream)

5. Kokteilis „Pina Colada“
Romas, kokosų sirupas, ananasų sultys, grietinėlė, kokteilinė vyšnaitė

‘Pina Colada’ (rum, coconut syrup, pineapple juice, cream, cocktail cherry)

3,60

Tabakas*
Tobacco*
1. Cigaretės „Marlboro“
Cigarettes

2. Cigaretės „Kent“
Cigarettes

3. Cigaretės „Winston“
Cigarettes

4. Cigaretės „L&M“
Cigarettes

5. Cigaretės „Parliament“
Cigarettes

*Tabako kainos teiraukitės pas padavėją
*For tobacco prices please ask the waiter

