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R E S T O R A N A S



28 vnt. - 21 €
(“Laurus“dėžutė)

tortilija, kumpis, majonezo ir 

grūdelių garstyčių padažas,

salotos lapai, pomidoras,

marinuotas agurkas, raudonas 

svogūnas, paprika

TORTILIJA SU KUMPIU



tortilija, dižono garstyčių-

majonezo padažas, ožkos 

sūris, kepti burokėliai,

mėlynas svogūnas,

salotos lapai

TORTILIJA SU OŽKOS SŪRIU

28 vnt. - 24 €
(“Laurus“dėžutė)

28 vnt - 24 €
(“Laurus“ dėžutė)

tortilija, kepintos morkos, 

kepintas saliero gumbas, 

majonezo ir garstyčių grūdelių 

padažas, salotos lapai,

pomidoras, marinuotas agurkas,

raudonas svogūnas, paprika

TORTILIJA SU DARŽOVĖMIS



28 vnt - 21 €
(“Laurus“ dėžutė)

tortilija, vištiena,  majonezo ir 

garstyčių grūdelių padažas, 

salotos lapai,pomidoras, 

marinuotas agurkas,raudonas 

svogūnas, paprika

TORTILIJA SU VIŠTIENA



28 vnt - 21 €
(“Laurus“ dėžutėje)

tortilija, rūkyta lašiša, majonezo 

ir grūdelių garstyčių padažas,

salotos lapai, šviežias agurkas,

raudonas svogūnas, varškė

TORTILIJA SU RŪKYTA LAŠIŠA 



25 vnt - 26 €
(”Laurus“ dėžutė)

tartaletė, putpėlių kiaušinių 

omletas, vyšninis pomidoriukas,

spanguolių-svogūnų čatnis,

filafelfija kremas,vytinta 

ispaniška dešrytė.

TARTALETĖ SU 

VYTINTA DEŠRYTE

25 vnt - 29 €
(”Laurus” dėžutė)

tartaletė, putpėlių kiaušinių 

omletas, filadelfija kremas,

vytintas parmos kumpis,

grąžgarstės

TARTALETĖ SU 

PARMOS KUMPIU

25 vnt - 29 €

(“Laurus“ dėžutė)

tartaletė, putpėlių kiaušinių 

omletas, spanguolių-svogūnų 

čatnis, marinuota silkutė

TARTALETĖ SU SILKE



30 vnt - 35 €
(“Laurus“ dėžutė)

skrebutis, apelsinų džemas,

filadelfijos kremas, ančių 

kepenėlių „Foie gras“

KANAPE SU ANČIŲ 

KEPENĖLIŲ „FOIE GRAS“

30 vnt - 39 €
(”Laurus“ dėžutė)

skrebutis, filadelfijos kremas,

jūros dumblių karpačio, 

japoninis ungurys

KANAPE SU UNGURIU



30 vnt - 27 €
(”Laurus” dėžutė)

skrebutis, filadelfijos kremas, 

marinuota alyvuogė, paprikų-

baklažanų salsa

KANAPE SU 

KIAULIENOS IŠPJOVA

30 vnt. - 22 €
(”Laurus” dėžutė)

skrebutis, spanguolių čiatnis, 

filadelfijos kremas, 

vytinta dešrytė

KANAPE SU SPANGUOLIŲ 

ČIATNIU IR VYTINTA DEŠRYTE



30 vnt. - 25 €
(“Laurus” dėžutė)

skrebutis, ožkos sūris,

filadelfijos kremas, sezoninės 

uogos

KANAPE SU OŽKOS SŪRIU

30 vnt - 40 €
(”Laurus” dėžutė)

skrebutis, filadelfija kremas, 

tuno „Tatakis“, juodasis 

padažas

KANAPE SU TUNO TATAKI

30 vnt - 43 €
(”Laurus” dėžutė)

skrebutis, filadelfijos kremas,

marinuota alyvuogė, paprikų-

baklažanų salsa

KANAPE SU 

JAUTIENOS IŠPJOVA



30 vnt - 20 €
(“Laurus“ dėžutė)

Juoda duona, filadelfijos 

kremas, saulėje džiovintas 

pomidoras, šviežias bazilikas

SUMUŠTINUKAI SU SAULĖJE 

DŽIOVINTAIS POMIDORAIS

30 vnt. - 23 €
(”Laurus” dėžutė)

skrebutis, apelsinų džemas, 

ančių kepenėlių paštetas, 

sezoninės uogos

KANAPE SU ANČIŲ 

KEPENĖLIŲ PAŠTETU



30 vnt. - 25 €
(“Laurus“ dėžutė)

pievagrybis, putpėlių kiaušinių

omletas, gorgonzola sūris

KANAPE „MIŠKO PASAKA“



30 vnt. - 30 €
(”Laurus” dėžutė)

skrebutis, filadelfijos kremas, 

matjes silkė, olandiškai 

marinuotas agurkėlis, 

apelsinų žievelė

KANAPE SU 

„MATJES“ SILKE

30 vnt. - 25 €
(”Laurus” dėžutė)

skrebutis, silkė, fetos sūris, 

svogūnėliai, didžiosios 

juodosios alyvuogės, putpelių 

kiaušiniai

SKREBUTIS SU SILKE



20 vnt - 23 €
(”Laurus” dėžutė)

Bandelė su juodojo sezamo 

sėklomis, majonezo padažas 

su garstyčių grūdeliais, salotos

lapai, pomidoras, maltinukas,

sūris, marinuotas agurkas

MINI BURGERIUKAI



30 vnt. - 39 €
(”Laurus” dėžutė)

skrebutis, filadelfijos kremas,

marinuota krevetė, perlinis 

svogūnėlis, daigai

SUMUŠTINUKAI

SU KREVETĖMIS



10 vnt - 18 €

15 vnt - 25 €

20 vnt - 31 €

duonos lazdelė, 

„Serano Rosso“ kumpis,

šviežia rucola

DUONOS LAZDELĖ, APVYNIOTA

„SERANO ROSSO“ KUMPIU



balta duona, majonezo padažas, šviežias agurkas, vyšninis pomidoras, dešrytė, alyvuogė

SUMUŠTINUKAS „BORUŽĖLĖ“

balta duona, majonezo padažas, paprika, sūris, dešrytė, alyvuogė

SUMUŠTINUKAS „ANGRY BIRDS“ 

balta duona, majonezo padažas, šviežias agurkas, dešrytė

„KIRMĖLYTĖ“
1 vnt - 20 €

30 vnt. - 25 €

30 vnt. - 25 €



parmos kumpis, špinatų lapai, 

marinuotos alyvuogės, „Feta“ 

sūris, vyšniniai pomidoriukai, 

balzamiko padažas

SALOTOS „ITALIJA“

1 dėž. -

 21 €

parmos kumpis, špinatų lapai, 

marinuotos alyvuogės, „Feta“ 

sūris, vyšniniai pomidoriukai, 

balzamiko padažas

SALOTOS „ITALIJA“ INDELYJE

10 vnt. - 30 €

15 vnt. - 42 €

20 vnt. - 51 €



SALOTOS SU KREVETĖMIS

1 dėž. -

 22 €

tigrinės krevetės, įvairių salotų 

lapai, mangas, mėlynasis 

svogūnas, apelsinų ‒ garstyčių 

padažas

SALOTOS SU 

KREVETĖMIS INDELYJE

10 vnt. - 30 €

15 vnt. - 42 €

20 vnt. - 51 €

tigrinės krevetės, įvairių salotų 

lapai, mangas, mėlynasis 

svogūnas, apelsinų ‒ garstyčių 

padažas



„CEZARIO“ SALOTOS 

1 dėž. -

 18 €

žaliosios salotos, rukola, 

vyšniniai pomidorai, kepta vištiena, 

putpėlių kiaušiniai, kietasis sūris, 

klasikinis ančiuvių padažas

„CEZARIO“ SALOTOS INDELYJE

10 vnt. - 30 €

15 vnt. - 42 €

20 vnt. - 51 €

vištienos filė, romaninės salotos 

lapai, kiaušiniai, vyšniniai 

pomidoriukai, klasikinis ančiuvių 

padažas



SALOTOS SU OŽKOS SŪRIU

1 dėž. -

 20 €

ožkos sūris, įvairių salotų lapai, 

apelsinų filė, lazdyno riešutų 

griliažas, apelsinų‒garstyčių 

padažas

SALOTOS SU 

OŽKOS SŪRIU INDELYJE

10 vnt. - 30 €

15 vnt. - 42 €

20 vnt. - 51 €

ožkos sūris, įvairių salotų lapai, 

apelsinų filė, lazdyno riešutų 

griliažas, apelsinų‒garstyčių 

padažas



kepta duona, pikantiškas sūrio padažas, papuošimai

KEPTA DUONA SU PIKANTIŠKU SŪRIO PADAŽU 1 dėž. - 

12 €

vištienos tulpelės „Teriyaki“ padaže, karamelizuoti obuoliai

VIŠTIENOS „TULPELĖS“ 1 dėž. - 

16 €

marinuoti vištienos skrandukai, saldžiarūgštis padažas

VIŠTIENOS SKRANDUKAI SU SALDŽIARŪGŠČIU PADAŽU 1 dėž. - 

15 €

svogūnų žiedai, padažas 

SVOGŪNŲ ŽIEDAI SU PADAŽU 1 dėž. - 

14 €



6 vnt. su krevetėmis;

12 vnt. su silke; 

12 vnt. su vytinta dešryte 

2 „LAURUS“ RINKINYS 1 dėž. - 

25 €

6 vnt. su ožkos sūriu; 

12 vnt. su vytinta dešryte;

12 vnt. su saulėje džiovintais pomidorais;  

1 „LAURUS“ RINKINYS 1 dėž. - 

22 €

6 vnt. su silke; 

12 vnt. su krevetėmis; 

12 vnt. su saulėje džiovintais pomidorais

3 „LAURUS“ RINKINYS 1 dėž. - 

30 €

(30 vnt.)

SLAPTASIS „LAURUS” RINKINYS 1 dėž. - 

25 €



taurelės depozitas - 3 eur, grąžinant 

per 2 d.d. po šventės;

užstatas už kvadratinę lėkštę - 10 eur;

pristatysime Jūsų užsakymą į šventės vietą 

už papildomą 0,95€/km mokestį, 

skaičiuojant atstumą nuo Laurus 

restorano į vieną pusę. 

REKOMENDEACIJOS
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