Gerimai
.

Kavos

Mūsų kava - BE KOFEINO - tai natūraliai apdirbtos Bourbon ir Catuai arabikos pupelės,
iš kurių kofeinas buvo pašalintas ekologišku Swiss Water būdu, ty išplautas vandeniu.
Tai klasikinio stiliaus Braziliška kava, kurioje dominuoja riešutų, karamelės ir pieniško
šokolado natos. Mėgaukitės, nes skonis svarbiau už kick’ą !
ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO
AMERICANO
CAPUCCINO (su šviežiu eko Dobilo pienu)
LATTE (su šviežiu eko Dobilo pienu)
FLAT WHITE (su šviežiu eko Dobilo pienu)
ESPRESSO MACHIATO (su šviežiu eko Dobilo pienu)
KAVA SU PIENU (su šviežiu eko Dobilo pienu)
JUODA KAVA
HOLI KAVA (sveikuoliška, prieskoniais skaninta kava su plakta eko Dobilo pieno
puta)

1,7
2,1
1,9
2,2
2,3
2,5
1,9
2,2
1,9
2

Kakava

HOLI KAKAVA SU EKO KEROBU

Ypatingo, gurmaniško skonio kakava, ruošiama su šviežiu eko Dobilo pienu

„

ŠOKOLADINĖ KAKAVA ,,CALLEBAUT

Šiltos, raudonai rudos spalvos, šokoladinio skonio gėrimas, ruošiamas su šviežiu eko Dobilo pienu

2,5
3

(Puodelis – 1,8 / Arbatinukas - 2,8)

Šaltalankių, Svarainių, Imbiero, Kanapių, Žolelių miksas (medetkų, ramunėlių,
gauromečio),Čiobrelių, Šviežių mėtų.
Medaus šaukštas – 0,5

Limonadai / Šalti gerimai
.

Čia jus pasitikęs tikras tortas užburs skonio receptorius ir pradžiugins sielą.
Pasirinkite pagal skonį ir nuotaiką - veganišką, raw, begliutenį ar becukrį.
HOLIGANS skanumai - ypatingi savo kokybe, natūralumu, tikrumu, skoniu ir
dvasia. Tik su eko ruduoju cukranendrių cukrumi, lietuviškais spelta miltais,
eko riešutais, džiovintais vaisiais ir draugiška nuotaika.

Augalinis pienas pasirinktinai – 0,5

Arbatos

Užsukite i Smalizaine!

Visi Holigans skanumai gaminami nenaudojant kiaušinių, balto cukraus,
mielių, hidrintų riebalų, konservantų ar skonio stipriklių ir kitų nevalgytinų
ingredientų.

• Užsakymus pačioms įvairiausioms progoms priimame ne vėliau kaip prieš 3
darbo dienas
• Minimalus tortų svoris – 1,5 kg
• Galima užsakyti ir nestandartinės formos ar dviaukščius tortus
• Norėsit vieną ar kitą ingredientą pakeist kitu, kažką išimt ar kažką pridėt?
Taip irgi galima!

(Naminiai)

OBUOLIŲ-MĖTŲ (negazuotas)
SVARAINIŲ–KRIAUŠIŲ SU ŠALAVIJAIS (gazuotas)
ŠVIEŽIAI SPAUSTOS APELSINŲ SULTYS
HOLI ŠOKAS

Holigans – Vertingas maistas tavo laimingai
dienai!
- Esu geras savo kūnui, nes čia valgau VERTINGĄ, sotų
maistą, kuris visada šviežias ir pagamintas iš maksimaliai
ekologiškai išaugintų produktų. Čia nėra stabilizatorių,
intoksikantų, balto cukraus, hidrintų aliejų ir skonio stipriklių!

1,7
1,8
2,5
2,0

- Esu geras sau, nes ŠVARUS ir VERTINGAS maistas duoda
galių svajones paversti realybe.

Jeigu nori pajusti stiprų natūralios energijos antplūdį – išbandyk šviežiai išspaustų šviežio
imbiero, apelsinų ir citrinų sulčių „šotą” su žiupsneliu braziliško eko rudojo cukranendrių
cukraus!

- Esu geras šalia esantiems, nes man gerai, kai visiems gerai.
Myliu gyvūnus. Su jais draugauju. Valgau grūdus, ankštinius,
pieno produktus, daržoves, riešutus, vaisius. Patiekalai
subalansuoti vegetarams ir veganams, bet tinka VISIEMS! ❤️

.

Gaivieji gerimai
"BŪKČIA" KOMBUČIA - gyvas, putojantis fermentuotos arbatos gėrimas

330 ml - gryna, kanapinė, apyninė
250 ml - ąžuolo ir muskato, imbiero ir žaliosios citrinos, šaltalankių ir aplsinų,
vynuogių ir kinrožės
„HOLLINGER” EKOLOGIŠKAS LIMONADAS (250 ml)
citrinų, apelsinų, spanguolių, kolos skonio (be kofeino)

2,9

„HOLLINGER” EKOLOGIŠKAS LIMONADAS (500 ml)
apelsinų, šeivamedžio, kolos (be kofeino), aviečių skonio

2,5

NATŪRALIOS LIETUVIŠKOS „MAGNUM” SULTYS (buteliukas 200 ml)
obuolių, apelsinų, įvairių vaisių, pomidorų, vynuogių, baltųjų vynuogių-šaltalankių

1,3

NEALKOHOLINIS IMBIERINIS EKOLOGIŠKAS ALUS „VYTAUTAS” (275 ml)

2,6

MINERALINIS VANDUO „AKVILĖ” GAZUOTAS AR NATŪRALUS (330 ml)

1,5

STALO VANDENIU - VAIŠINAME!

Nes aš esu Geras

- Esu geras aplinkai, nes vartoju atsakingai.

2,5

Esu geras, nes gėris laimi.

1,5

Maistas – tai meilė,
veikianti iš vidaus - skaniai ir užtikrintai
Įnešk į savo šeimos ar įmonės šventę meilės
ir kokybės su mylimiausiais Holigans tortais.
Išsirink, kurį pagaminsim tau!

Užsakymai tel. 8 640 77277

Leisk sau jausti laimę kiekviename gyvenimo kąsnyje - ar
pastebėjai, kad kiekvienas jis kitoks, nors ir ragaujamas iš tos
pačios lėkštės?

Sriubos

Kotletainiai (Burgeriai) ir Kebabai

Teiraukitės padavėjo (-s)
DIENOS SRIUBA su namine trijų grūdų duonele

3,2

Džiakas

Užkandžiai

HUMUSAS
Eko avinžirnių humusas su naminiu tahini, patiekiamas su
šviežia tandūro krosnyje kepta "naan" duonele

3,9

SAMOSA su eko soja, paprikomis ir naminiu pomidorų padažu

2,5

SAMOSA su švelniu panyro sūriu ir špinatais

2,5

PARATA – INDIŠKA DUONELĖ SU ČEDERIO SŪRIU
Šviežiai kepamas daugiasluoksnis „naan", įdarytas čederio
sūriu, patiekiamas su jogurto-šalavijų padažu

3,5

PARATA - INDIŠKA DUONELĖ SU PANYRU
Šviežiai kepamas daugiasluoksnis „naan" , įdarytas trupintu
panyro sūriu su žolelėmis ir prieskoniais, patiekiamas su jogurtošalavijų padažu

3,5

VEGAN - Tofu

Godis

Traškus paplotelisNaan

Tandūro krosnyje kepti lietuviškų miltų paplotėliai

*

5,7/ 8,7

Natūralaus augalinio baltymo ir daržovių maltinukas, sūris (gali
būti ir vegan), salotos, šviežio pomidoro griežinėlis, marinuoti
agurkėliai, naminiai pomidorų ir majonezo padažai, garstyčių
pasta

„NAAN“
Traškus šviežiai kepamos paplotėlis be priedų

1,3

SVIESTINIS „NAAN“
Traškus šviežiai kepamos paplotėlis, pagardintas sviestu

1,5

Vaiku meniu

*

5,9/ 8,9

Eko avinžirnių maltinukas, kapoti švieži kopūstai su kalendra,
šviežių salotų lapai, naminiai majonezo ir pomidorų padažai

3,1

VAIKIŠKOS DEŠRELĖS SU EKO KEPTOMIS BULVYTĖMIS,
VYŠNINAIS POMIDORAIS IR AGURKAIS
(Skanios rankų darbo seitano dešrelės, ūkininko bulvytės, skrudintos
eko saulėgrąžų aliejuje, naminis pomidorų padažas, pomidorai ir agurkų
skiltelės)

4,8

„NAAN“ PICA MARGARITA

5,5

Tandūro krosnyje kepta lietuviškų miltų, mocarelos sūrio, naminio pomidorų
padažo ir šviežio baziliko pica

* - KOMPLEKTAS (burgeris, skrudintos bulvytės, naminis limonadas)

Tortai

-- --

6,8

UOGIS VEGAN, be gliuteno

Picos iš Tanduro Krosnies

Šviežiai kepamos molinėje Tandūro krosnyje

7,8

VEGAN - šviežio baziliko padažas ir kokosų jogurto padažas

„NAAN“ PICA SU BAKLAŽANAIS IR AVINŽIRNIAIS
„Naan” duonelė, karamelizuoti baklažanai su datulių terijakio
padažu, marinuoti švieži agurkai, skrudinti avinžirniai, eko
riešutai, vyšniniai pomidorai, rukola, jogurto-šalavijų padažas (gali
būti ir vegan)

7,9

„NAAN“ PICA TIKKA SU PANYRU ARBA TOFU
„Naan” duonelė, indiškais prieskoniais marinuotas ir žalumynais
gardintas ant iešmo keptas panyras arba tofu sūris, “grill” paprikos
ir obuoliai bei mėtų-kalendrų padažas

7,9

Autentiškai, iš aukščiausios kokybės begliutenių Maseca miltų, ruošiami
kukurūzų paplotėliai
6,9

3,5

BUROKĖLIŲ-AVIEČIŲ VEGAN, be pridėtinio cukraus, be gliuteno, be sojos

3,3

GRILIAŽINIS su eko migdolų griliažu

3,6

NAPOLEONAS su spelta miltais

3,7

PALAIMINGAS vegetariškas "cheesecake'

2,0

TIRAMISU su avietėmis ar obuoliais

2,8

RAW be pridėtinio cukraus, be gliuteno (klauskite, kokį turime)

Takos

Troškinys
HOLI TROŠKINYS
Sotus daržovių ir skrudinto panyro troškinys su lietuviškais
eko kopūstais, morkomis, bulvėmis ir paprikomis, baklažanais, brokoliais, pomidorais, salierais, saldaus pieno sūriu bei
saldžiarūgščiu padažu. Patiekiama su šviežiai tandūro krosnyje
kepta naan duonele (vegan - su tofu)

Plėšytas duonvaisis, avokadas, raudonojo ir baltojo kopūsto
salotos, jalapeno paprikos, kukurūzai, naminiai pomidorų ir
majonezo padažai, garstyčių pasta

SKRUDINTOS EKO BULVYTĖS
Šviežiai keptos, rankomis pjaustytos eko bulvės, skrudintos eko
saulėgrąžų aliejuje, naminiai pomidorų bei majonezo padažai

sūris ir šviežio baziliko padažas

FALAFELIŲ
Falafelių spurgytės, aisbergo arba pekino salotos (priklausomai
nuo sezono), burokėlių lapai, mini špinatai, sultenė, šviežios
morkytės su Holigans penkių skonių padažu, citrinos skiltelė,
granatų sėklos, humuso ir jogurto-šalavijų padažai ir tandūro
krosnyje kepta „naan“ duonelė

*

6,5/ 9,5

Cikis

Solotos (Socios ir Siltos)
GRYNIO
Salotinė sultenė, burokėlių ir špinatų lapai, aisbergo salotos,
pankolis, artišokai, saulėgrąžų daigai, vyšniniai pomidoriukai,
lukštentos kanapės, keptas panyras ir Holigans penkių skonių
padažas

Pasirink, kurios duonelės norėsi:
* kebabas - su namine tandūro krosnyje kepta duonele "naan"
* burgeris - su namine vegan bandele (galima rinktis ir bemielę)

TAKOS SU “JACK FRUIT“ (be gliuteno)
6,9
Marinuotas duonvaisis, raudonų pupelių tyrė, avokadas, pomidorų
salsa, pankolis, kukurūzai, žalumynai, šviežiai keptas kukurūzų
paplotėlis
- gali būti ir VEGAN

Desertai

RAWMANS’AS žaliavalgiškas be pridėtinio cukraus, be gliuteno

2,2

SNICKERS’IUKAS VEGAN be pridėtinio cukraus, be gliuteno
NAMINIAI LEDAI „SWEET MORELLO“
Mango
Pistacijų
Vyšnių arba… (klauskite padavėjo, kokius šiandien pagamino)

2,5
3

Tortu ir desertu rinkinys

Siurprizas dviems:
4 skirtingų tortų rūšys ir 2 vieno kąsnio desertai
- konditerių parinkti šios dienos skaniausi desertai
VEGANIŠKŲ DESERTŲ RINKINYS
VEGETARIŠKŲ DESERTŲ RINKINYS

9,0
7,0

Sezono pasiulymai!
NAMINIAI “LAŠIŠOS” SUMUŠTINIAI 3,5
Ruginė viso grūdo bemielė duona, naminės marinuotos
ekologiškos morkos, jūros dumbliai, alyvuogių aliejus, citrinos
skiltelė

SALOTOS su rūkyta eko TEMPE - sočios ir
šiltos 8,5
Ekologiška rūkyta tempe, lapiniai kale kopūstai su sezamu,
vyšniniai pomidorai, ridikėliai, skrudinti eko žemės riešutai
ir naminis eko anakardžių, eko balzamiko ir šviežio imbiero
padažas

PICA “naan” su “JACK FRUIT” 8,5
Tandūro krosnyje kepta “naan” pica su marinuotu plėšytu
duonvaisiu, trijų rūšių sūriais, vyšniniais pomidorais, kukurūzais, šviežia gražgarste

BEYOND MEAT® BURGERIS su žaliomis
salotomis 9,9
Naminė burgerio duonelė, “Beyond Meat” kotletukas, šviežio
pomidoro griežinėlis, marinuoti agurkėliai, naminiai pomidorų ir majonezo padažai, garstyčių pasta
“NAKED” , “Beyond Meat” kotletukas naminės ekologiškos
skrudintos bulvytės, žalios salotos, naminiai pomidorų ir
majonezo padažai
- Vegan

- Be gliuteno

Naan pica “Margarita” 5,5

Traški, ką tik tandūro krosnyje kepusi pica su naminiu pomidorų padažu,
mocarelos sūriu ir šviežiu baziliku

Saldi naan pica “Saulute” 6,5

Subalansuota Vaikams
Tinka ir Suaugusiems

Varšketukai su namine avieciuų-bananuų uogiene 5,5

Be pridėtinio cukraus, minkšti ir purūs blyneliai su eko varške, spelta
miltais ir bananais

Skrudintos bulvytes su naminiu pomidoruų padažu 3,1

Šviežiai tandūro krosnyje kepta veganiška naan pica su namine eko
lazdynų riešutų “nutella” be pridėtinio cukraus, bananais ir liofilizuotomis
braškėmis

Tobulasis “snikersiukas” 2,5

Labai skanus, vertingas, ekologiškas, veganiškas, be pridėtinio cukraus ir
gliuteno

Gaivusis “uogiukas” 1,2

Žaliavalgiškas, be pridėtinio cukraus, gliuteno, gaminamas iš įvairių uogų
- klauskite, kokių turime šiandien

Ekologiškos lietuviškos eko saulėgrąžų aliejuje skrudinamos bulvytės
kasdien šviežiai ruošiamos Holigans virėjų

Linksmosios vaikiškos dešreles 4,8

Rankų darbo kviečio baltymo dešrelės, eko bulvytės, skrudintos eko
saulėgrąžų aliejuje, naminis pomidorų padažas, vyšniniai pomidorai,
agurkų skiltelės

Sveiko maisto dubenelis “Džiaugsmas” 5,5

Dubenėlis daržovių, eko avinžirnių spurgytės ir padažiukas bei naminės
trijų grūdų duonelės riekelė

Holi kakava

2,5

Gerimai

Gaminama su pasirinktu pienu ir eko kerobu

Šokoladinis gerimas 3

Gaminamas su pasirinktu pienu iš aukščiausios kokybės belgiškos kakavos

“Hollinger” Ekologiškas limonadas (500ml) 2,5
Apelsinų, aviečių skonio

