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Bernelių užeiga

APIE MUS
Šeimos restoranų tinklas „Bernelių Užeiga“ nuo 1999-ųjų
metų džiugina savo lankytojus tradiciniais lietuviškos virtuvės patiekalais ir autentiškumu, bei tautine dvasia alsuojančia aplinka.
Restorano interjeras nepalieka abejingų pradedant
lininėmis staltiesėmis uždengtais ąžuoliniais stalais, originaliomis puošybos detalėmis, buities rakandais ir baigiant
tautiniais rūbais vilkinčiomis padavėjomis, kurios, kaip vijurkai svetingai aptarnaus restorano svečius.

Gerbiame ir puoselėjame tradicijas, rūpinamės etnokultūrinio paveldo saugojimu, todėl esame vienintelis
restoranas Lietuvoje, kuriame galite paragauti daugiau
nei 40 tautinio paveldo patiekalų. Svečius pasitinkame senoviška „Baravykiene“ duonos kubilėlyje, gardžiais Dainavos krašto grikių blynais ir kitais pagal senovinius receptus
pagamintais patiekalais ir užkandžiais. Šie patiekalai gaminami iš vietinių žaliavų, pagal receptus, bei technologijas
išsaugotas daugiau nei prieš 100 metų.

PRAMOGINĖS PROGRAMOS TURISTINĖMS GRUPĖMS
Kviečiame prisiminti, o nežinantiems susipažinti su viduramžių tradicijomis ir kultūra. Atvykstantiems turistams šiemet
paruošėme programas, kurių metu pažinsite tiek šalies tradicijas, tiek vieną iš pagrindinių paveldų – kulinariją.

3 dalykai, kuriuos
galite padaryti
atvykę į restoraną
„Bernelių užeiga“

Cepelinų
gaminimo
pamokėlė

PARAGAUTI

gardžių autentiškų
lietuviškų valgių

IŠGIRSTI

lietuvių liaudies muziką ir
sušokti tautinių šokių

PAJAUSTI

lietuvišką dvasią ir
tradicijas autentiškame
interjere

Programa vyksta kiekvieną
ketvirtadienį 18 val.
„Bernelių užeiga“
M. Valančiaus g. 9
+370 614 05236
senamiestis@berneliuuzeiga.lt
Programa galima kitomis dienomis
visuose restoranuose susitarus iš
anksto su restorano administracija.

Kai užsienio svečiai paragauja cepelinų, dažnas jų paklausia – „O
kaip mėsa patenka į cepelino vidų“?
Padėsime jiems atsakyti į šį klausimą
suorganizuodami cepelinų gamybos
pamoką, kurios metu svečiai patys
skus bulves, pjaustys spirgučius ir t.t.
Savomis rankomis gaminti cepelinai
čia pat išverdami ir atnešami paskanauti.
Mūsų šeimininkės padės pagaminti
ir šaltibarščius, meduolius ar išsukti
kąstinį, taip supažindindami su lietuvių tradicijomis ir šventėmis.

Turistinių programų kaina – sutartinė. Dėl programos, prašome susitarti iš anksto su pasirinkto restorano administracija.

Turistinių grupių maitinimo pasiūlymai
Siūlome padegustuoti mūsų mini cepelinukų.
Mini cepelinukų degustacija (1 su mėsa ir 1 su varške) 1 asmeniui prie Jūsų išsirinkto varianto + 2,50 €

1 VARIANTAS

2 VARIANTAS

4 VARIANTAS

Grybų sriuba

Barščiai arba šaltibarščiai
Didžukuliai su mėsa
Morkų pyragas su karameliniu padažu
Kava/arbata
Vanduo su ledu ir citrina

LIETUVOS TAUTINIO
PAVELDO PATIEKALAI

Naminis kotletas su krapų padažu

„Bernelių užkanda“ –
rūkyta šoninė, dešra, skilandis, baltas
varškės sūris, juoda ruginė duona

Vanduo su ledu ir citrina

Ledai su trintomis uogomis
Kava/arbata

Barščiai arba šaltibarščiai
„Gaspadoriaus vaišės“ – lietuviškų
karštųjų patiekalų rinkinys (cepelinas,
vėdarai, bulviniai blynai, keptos dešrelės su
troškintais kopūstais, žemaičių blynas)
Šakotis 50 g
Naminė gira
„Samanė“ 20 g
Kava/arbata
Vanduo su ledu ir
citrina

3 VARIANTAS
Trintų daržovių sriuba
su skrebučiais
Koldūnai (įdarą galite pasirinkti)
(patiekiamas su miško grybų padažu)
Vaniliniai drebučiai su uogomis
Kava/arbata
Vanduo su ledu ir citrina

5 VARIANTAS
Trintų daržovių sriuba arba šviežių
daržovių salotos su kumpiu
Vištienos kepsnys su sūrio įdaru,
špinatų ir sūrio padažu, keptomis
bulvėmis ir šviežių daržovių salotomis
Senovinis medaunininkas
Kava/arbata
Vanduo su ledu ir citrina

6 VARIANTAS

8 VARIANTAS

10 VARIANTAS

Firminė baravykienė
juodos duonos kepalėlyje

Žaliosios salotos su kepta vištiena
arba barščiai su miško grybais

Sprandinės kepsnys su kepsnių
padažu, keptomis bulvių skiltelėmis
ir šviežių daržovių salotomis

Lietuviškas karbonadas su grybų padažu
(patiekiama su skrudintomis bulvytėmis
ir šviežių daržovių salotomis)

Traškiosios salotos su kepta
vištiena ir skrebučiais arba trintų
moliūgų sriuba su rūkyta šonine
ir skrebučiais

Morkų pyragas

Morkų drebučiai su medaus torto „žeme“

Kava/arbata

Kava/arbata

Vanduo su ledu ir citrina

Vanduo su ledu ir citrina

7 VARIANTAS

9 VARIANTAS

Sultinys su naminiu kibinu (kiauliena,
jautiena arba su vištiena ir grybais)

Traškiosios salotos su kepta vištiena
ir skrebučiais arba trintų moliūgų
sriuba su rūkyta šonine ir skrebučiais

Vištienos filė kepsnys su žolelių
ir grietinėlės padažu
(patiekiamas su bulvių koše ir
šviežių daržovių salotomis)
Firminiai „Bernelių Užeigos“ ledai
su medumi ir riešutais

Rūkyta karkutė apskrudinta su kepsnių
padažu (patiekiama su keptomis
bulvių skiltelėmis ir šviežių bei bei
marinuotų daržovių asorti)
Tortas „NAPOLEONAS“

Kava/arbata

Kava/arbata

Vanduo su ledu ir citrina

Vanduo su ledu ir citrina

Pastaba: kompleksai yra neskaidomi. Jums pageidaujant kompleksą sudarysime iš pagrindinio valgiaraščio
patiekalų ir pritaikysime 10% nuolaidą. Grupės vadovas ir vairuotojas maitinamas nemokamai.

Jautiena, troškinta su daržovėmis
(pastarnokų blynai, lapinės salotos)
Tortas „NAPOLEONAS“
Kava/arbata
Vanduo su ledu ir citrina

KARŠTASIS ŽUVIES
PATIEKALAS
Kepta žuvis su daržovių padažu

KARŠTASIS PATIEKALAS
VEGANAMS IR VEGETARAMS
Keptos daržovės su sėklomis
(saulėgrąžų ir moliūgų) trintų
pomidorų padaže
(patiekiamos su bulguru)

turistinių grupių laukiame šiuose restoranuose
Kaunas

„Bernelių Užeiga“
Šilainiuose
(Baltų pr. 81)

„Bernelių Užeiga“
Senamiestyje
(M. Valančiaus g. 9)

„Bernelių Smuklė“
Centre
(K. Donelaičio g. 11)

+370 612 82343
silainiai@berneliuuzeiga.lt

+370 614 05236
senamiestis@berneliuuzeiga.lt

+370 686 57449
info@berneliusmukle.lt

80-1000
asmenų

300
asmenų

300
asmenų

Kaunas

Vilnius

S!
NAUJA
„Bernelių Užeiga“
Centre
(J. Lelevelio g. 6)

„Burmistras“
PPC Akropolis
III a. centrinė aikštė
(Karaliaus Mindaugo pr. 49)

+370 663 60232
vilnius@berneliuuzeiga.lt

+370 612 54057
info@burmistras.lt

140
asmenų
112
asmenų

Asmenų
skaičius

Staliukai
lauke

Gyva
muzika

Atsiskaitymas
banko kortele

Vieta
automobiliui

Pageidavimai ir pasiūlymai:
rinkodara@berneliuuzeiga.lt
arba tel. +370 615 26 812

