SRIUBOS
Dienos sriuba | 4.0
Kasdien vis kita, teiraukitės padavėjo

BURGERIAI

UŽKANDŽIAI
Baklažanų pâte |

Šefo burgeris | 8,5

5,5

Lėtai keptų baklažanų ir žolelių paštetas,
sezoninis čatnis, marinuotos daržovės su
crostini duonele

Burokėlių karpačio |

Skrudinta „brioche“ bandelė su eko burokėlių ir lęšių maltinuku, pesto majonezas
ir daržovių trio

Plėšyto jackfruit‘o burgeris | 8,5

6,5

Spalvoti burokėliai, šviežios daržovės su
slyvomis ir eko lazdynų riešutais, apšlakstyta jogurto bei žolelių padažu

Skrudinta „brioche“ bandelė, marinuotas
duonvaisis, avokadas, raudonieji kopūstai,
paprikų majonezas su trupučiu jalapeno

Avinžirnių ir daržovių užkandis | 6,9

Beyond Meat burgeris | 11,9

Avinžirnių mousse su marinuotomis
daržovėmis, skrudinti eko žemės riešutai,
špinatai ir eko džiovinti vaisiai bei traški naminė eko grikių duonelė

Skrudinta „brioche“ bandelė, Beyond Meat
maltinis, čederio sūris ir naminis majonezo
padažas, salotos bei traškios naminės eko
bulvytės

BULVYTĖS/ PADAŽAI / PRIEDAI
Skrudintos naminės eko bulvytės su Holigans majonezo ir pomidorų padažais | 3,7
Salotos su bazilikų padažu

arba 5 skonių padažu su medumi | 3,0

Avinžirnių ir daržovių maltinukas | 1,0
Majonezo / Penkių skonių / Baziliko / Jogurto / Kokosų jogurto /Pomidorų padažai
Čederio / Tofu / Saldaus pieno sūris | 1,5
Jalapenas | 0,8

| 0,9

SALOTOS/PATIEKALAI
Niokiai (Gnocchi) | 11,5
Naminiai Holigans saldžių bulvių niokiai su Beyond Meat „spirgučiais“, skrudintais salierais, morkomis, naminiu pomidorų padažu, gardinta maistinėmis mielėmis

Budha Bowl | 9,5
Keptas kininis bastutis, avinžirnių ir paprikų humusas, eko morkos, agurkai, sezamų
sėklos, keptas saldaus pieno sūris, trijų skonių padažas

Viduržemio falafelių salotos | 9,5
Naminiai avinžirnių falafeliai, karamelizuotos paprikos, lapinių kopūstų traškučiai,
agurkai, kalamata alyvuogės, saulėje džiovinti pomidorai bei salotos, patiekiama su
aštriu kokosų jogurto ir mėtų padažu

Tofu kroketai | 10,5
Naminiai tofu kroketai, kepti brokolių stiebai, kininis bastutis, cukinijos, eko
morkos, ridikėliai, Holigans romesco padažas

Kepsnys Ahimsa* | 12,9
Marinuotas saldaus pieno sūris iš ekologiško pieno*, pastarnokų traškučiai, sezoninės
daržovės, Holigans peppercorn padažas su eko anakardžiais, naminiai džiūvesėliai
*Ahimsa pienas – ne tik ekologiškas, bet ir aukščiausios kokybės bei etikos standarto,
nes jo gavimo procese nėra naudojama prievarta prieš karves ir veršelius. Tiekia ūkininkas Algis R.

Asian Fusion | 11,8
Azijietiškas daržovių troškinys su avinžirniais, namine kario pasta, saldaus pieno
sūriu arba tofu, patiekiamas su skrudintomis bulvėmis ir savojos kopūstu

DESERTAI
Limoncello Tiramisu | 5
Sluoksniuotas naminio nealkoholinio Limoncello desertas su kokosų crumble, naminiais
ekologiškų spelta miltų „damų piršteliais“ bei citrininiu kremu

Pasiflorų desertas | 6
Pasiflorų crumble su veganišku naminiu baltuoju šokoladu, klasikiniu kriaušių biskvitu iš
ekologiškų spelta miltų, mangų ir pasiflorų crémeux bei braškių ir granatų putėsiais

Karijų riešutų ir šokolado desertas | 6
Karijų riešutų ir ekologiškų datulių bei klevų sirupo ledų desertas traškiame belgiško
becukrio šokolado krepšelyje

Vaikų meniu
Avinžirnių maltinukai | 6
Skrudinti avinžirnių maltinukai su traškiais daržovių šiaudeliais

Naminiai niokiai | 6,5
Naminiai Niokiai (gnocchi) su su Holigans pomidorų padažu

Augalinės dešrelės | 7,5
Augalinio baltymo dešrelės Amala su keptomis traškiomis naminėmis eko bulvytėmis
ir daržovėmis. Patiekiama su naminiais pomidorų ir majonezo padažais
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burgeriai

BULVYTĖS/ PADAŽAI / PRIEDAI

Šefo burgeris | 8,5

Skrudintos naminės eko bulvytės su Holigans majonezo ir pomidorų padažais | 3,7

Skrudinta „brioche“ bandelė su eko burokėlių ir lęšių maltinuku, pesto majonezas
ir daržovių trio

Salotos su bazilikų padažu
arba 5
skonių padažu su medumi | 3,0

Plėšyto jackfruit‘o burgeris | 8,5

Avinžirnių ir daržovių maltinukas | 1,0

Skrudinta „brioche“ bandelė, marinuotas
duonvaisis, avokadas, raudonieji kopūstai,
paprikų majonezas su trupučiu jalapeno

Majonezo / Penkių skonių / Baziliko
/ Jogurto / Kokosų jogurto /Pomidorų
padažai | 0,9

Beyond Meat burgeris | 11,9

Čederio / Tofu / Saldaus pieno sūris |
1,5

Skrudinta „brioche“ bandelė, Beyond Meat
maltinis, čederio sūris ir naminis majonezo
padažas, salotos bei traškios naminės eko
bulvytės

Jalapenas | 0,8

SALOTOS/PATIEKALAI
Budha Bowl | 9,5
Keptas kininis bastutis, avinžirnių ir paprikų humusas, eko morkos, agurkai, sezamų
sėklos, keptas saldaus pieno sūris, trijų skonių padažas

Viduržemio falafelių salotos | 9,5
Naminiai avinžirnių falafeliai, karamelizuotos paprikos, lapinių kopūstų traškučiai,
agurkai, kalamata alyvuogės, saulėje džiovinti pomidorai bei salotos, patiekiama su
aštriu kokosų jogurto ir mėtų padažu

Asian Fusion | 11,8
Azijietiškas daržovių troškinys su avinžirniais, namine kario pasta, saldaus pieno
sūriu arba tofu, patiekiamas su skrudintomis bulvėmis ir savojos kopūstu

Karšti gėrimai
BEKOFEINĖ HOLIGANS KAVA
kofeinas išplautas ekologišku Swiss Water
būdu
ESPRESSO - 1,9
DOUBLE ESPRESSO - 2,7
ESPRESSO MACHIATO - 2,9
AMERICANO - 2,9
JUODA KAVA - 2,9
KAVA SU PIENU - 3,2
CAPUCCINO - 3,4
FLAT WHITE - 3,5
LATTE - 3,5
Užupių manufaktūros kava (gilių, cikorijų
šaknų, miežių a r b a kiaulpienių šaknų)
- 3,5

KAKAVA
Holi kakava su eko kerobu - 3,2
Šokoladinė eko kakava - 3,7
Gyva kakava - 3,9
Pienas pasirinktinai – avižų | migdolų | kokosų gėrimas
| ekologiškas sojų | karvės pienas

ARBATOS (Puodelis / Arbatinukas)
Naminės arbatos: aviečių uogienės | šaltalankių | svarainių | imbiero | rabarbarų-rožių su avietėmis - 2,0 / 3,0
Žolelių arbatos: šviežių mėtų | ramunėlių
žiedų | čiobrelių | žolelių mikso (medetkų,
ramunėlių, gauromečio) - 2,0 / 3,0
Užupių manufaktūros arbatos: kanapių žiedų |
liepžiedžių - 2,5 / 3,5
Medaus šaukštas + 0,5eur

Gėrimų meniu

Nealkoholiniai vynai

Nealkoholiniai Kombučia | Sidras | Alus

Naminis Holigans

Duche de Longueville nealkoholinis obuolių
sidras 750 ml - 16

Fermentuotas natūralus vynas, gaminamas pagal unikalų Holigans receptą iš ekologiškai
išaugintų sezoninių uogų, vaisių bei
žolelių, žolelių bei medaus

Louis raison nealkoholinis obuolių sidras
330 ml - 3,3
Be pridėtinio cukraus

150 ml - 3
500 ml - 9
750 ml - 11

“BŪKČIA” KOMBUČIA

Le Petit Etoile Chardonnay, ekologiškas
150 ml - 4
750 ml - 19
Rochester Light Ginger
150 ml – 3,5
725 ml - 14
Rochester Rum and Raisins
150 ml – 3,5
725 ml - 14

330 ml – gryna | kanapinė | apyninė - 3,3
250 ml - kadagių ir citrinos | “4 pasauliai”
| ąžuolo ir muskato | imbiero ir žaliosios
citrinos, šaltalankių ir apelsinų | juodųjų
serbentų ir hibisko (kinrožės) - 3
1 L - ąžuolo ir muskato | šaltalankių ir
apelsinų | juodųjų serbentų ir hibisko (kinrožės) - 9
Kraftinis “Dundulio” nealkoholinis alus
500 ml - 3,5
Apynys šviesusis elis,
Špikis - dviratininkų elis

Limonadai ir sultys
Nealkoholiniai putojantys vynai

NAMINIAI PILSTOMI
Obuolių-mėtų (negazuotas) - 2,5

Le Petit Etoile Chardonnay
750 ml – 24 eur
Copenhagen Sparkling Jasmin
750 ml – 30 eur

Svarainių–kriaušių su šalavijais (gazuotas)
- 2,5
Rabarbarų-rožių su avietėmis (gazuotas) 2,5
Šviežiai spaustos apelsinų sultys - 4
Holi šokas 30 ml - 2,5

Florentina Spritz
750 ml – 19 eur
Appléritif

obuolių, aronijų ir rožių
200 ml – 8 eur

BUTELIUOSE
Limonadas “BALIS” be pridėtinio cukraus
250 ml - 3,5
Ananasų ir mėtų, arba bazilikų ir imbiero
Mineralinis vanduo “AKVILĖ” gazuotas arba
natūralus, 330 ml -1,8

Stalo vandeniu su priedais vaišiname –
prašyk padavėjo (-s)!

