Mangų ir baltojo šokolado sūrio pyragas

3,90 €

Mango and White Chocolate Cheesecake

Šiltas obuolių pyragas

patiekiamas su vaniliniu padažu ir ledais
Warm Apple Pie
served with warm vanilla sauce and ice cream

3,90 €

Šiltas varškės pyragas su karštomis uogomis
Patiekiamas su vaniliniu padažu

3,90 €

Warm Cheesecake with Hot Berries
Served with vanilla sauce

Šiltas vyšnių pyragas

patiekiamas su vaniliniais ledais ir vaniliniu padažu
Warm Cherry Pie
Served with vanilla ice cream and vanilla sauce

3,90 €

Smetoniškas medaus tortas „Madona“

plonyčiai medaus torto lakštai, pertepti sviestiniu
virto kondensuoto pieno kremu

3,90 €

Old Fashioned Honey Cake
Thin honey cake sheets layered with
butter and evaporated milk cream

Senovinis tortas „Napoleonas“

kapotos tešlos lakštai, pertepti virtu citrininiu
kremu ir trintomis spanguolėmis
Millefeuille
Flaky pastry sheets layered with lemon
and butter cream

3,90 €

Šokoladinė pagunda
šokolado burbulas su
prancūzišku šokoladinio
kremo įdaru,
pagardintu tikrame rome
mirkytomis vyšniomis
Chocolate Temptation
chocolate ball filled with
chocolate ganache and
real rum flavored cherries

3,90 €

Pistacijų krembriulė

Patiekiama su pistacijų ledais
Pistachio Creme Brulee
Served with pistachio ice cream

3,90 €

Avietinių morenginių ledų desertas

Patiekiama su burnoje tirpstančiais sviestiniais
sausainiukais, aviečių padažu ir liofilizuotomis avietėmis

3,90 €

Raspberry Meringue Sundae
Served butter cookies, raspberry sauce
and freeze dried raspberries

Natūralūs juodos duonos ledai su medumi
Patiekiami su bruknių padažu, plakta grietinėle
ir florentinų karūnėle
Brown Bread Ice Cream
Served with red cranberry sauce
and florentine crown

3,90 €

„BERNELIŲ UŽEIGOS“

firminiai ledai

Su klevų sirupu,
graikiniais riešutais,
karamele ir
plakta grietinėle
Special „BERNELIŲ
UŽEIGOS“ Ice Cream
Ice cream with maple
syrup and walnuts topped
with caramel and ice cream

2,90 €

Juodi kokosiniai ledai
Patiekiami su
trintų aviečių
padažu ir uogomis
Black Coconut
Ice Cream
Served with
raspberry puree
and
seasonal berries

3,90 €

Mangų ir citrinų šerbetai
Patiekiami su mangų
padažu ir uogomis
Mango and
Lemon Sorbet
Served mango puree
and seasonal berries

3,90 €

Jogurtinis mangų kokteilis

2,90 €

Mango Lassi

Pieniškas trintų uogų ir bananų kokteilis

2,90 €

Mixed Berry and Banana Milk shake

Gaivus egzotinių vaisių kokteilis

2,50 €

Tropical Fruit Smoothie

Gaivus raudonųjų vaisių kokteilis

2,50 €

Red Fruit Smoothie

„Bernelių užeigos“ kokteiliai
braškių, vanilių, aviečių, bananų
arba šokolado skonio
Milk Shakes
Strawberry, vanilla, raspberry,
banana or chocolate flavour

2,50 €

ARBATA
TEA LIST

Pipirmėčių arbata

1,50 €

Peppermint Tea

Klasikinė juodoji arbata

1,50 €

Classical Black Tea

Persikų ir mangų skonio juodoji arbata,
pagardinta vaisių gabaliukais

1,50 €

Black Tea Flavoured with Mangoes, Peaches and Fruit Pieces

Žalioji arbata, paskaninta apelsinų ir
mandarinų žievelėmis

1,50 €

Green Tea Flavoured with Tangerine and Orange Zest

Ramunėlių ir medaus arbata

1,50 €

Camomile Honey Tea

Vaisinė arbata su erškėtuogėmis ir kinrožėmis
Fruit Tea with Rosehip and Chinese Rose Blossoms

1,50 €

NATŪRALIOS „BERNELIŲ UŽEIGOS“
VAISIŲ IR UOGŲ ARBATOS
Natural fruit and berries drinks

Imbierų arbata su citrinomis ir medumi

2,50 €

Ginger Tea with Lemon and Honey

Kaimiška močiutės arbata su trintomis
uogomis ir medumi

2,50 €

Galite pasirinkti: trintas avietes, braškes arba mėlynes
Grandma‘s Country Tea with Pureed Berries and Honey
Choice of Berries: raspberries, strawberries or blueberries

Karštas vaisinės arbatos gėrimas su avietėmis,
mėlynėmis ir šviežių mėtų lapeliais

400 ml 2,50 €

Hot Berry Tea Drink with Raspberries,
Blueberries and FreshMint Leaves in a Jar

Karštas vaisinės arbatos gėrimas su mangais,
pasifloromis ir šviežių mėtų lapeliais

400 ml 2,50 €

Hot Berry Tea Drink with Mangoes, Passion Fruits
and Fresh Mint Leaves in a Jar

Karštas vaisinės arbatos gėrimas su
šaltalankiais ir šviežių mėtų lapeliais
Hot Berry Tea Drink with Sea Buckthorn
and Fresh Mint Leaves in a Jar

400 ml 2,50 €

KAVOS
Coffee

Juoda kava / Black Coffee

1,50 €

Espresso kava / Espresso

1,50 €

Kava su pienu / Coffee with Milk

1,80 €

Cappuccino kava / Cappuccino

2,00 €

Latte kava / Latte

2,30 €

„Burmistro“ kava

2,50 €

Šalta „Burmistro“ kava

2,70 €

Kava, pienas, apelsinų sirupas,
cinamonas, cukatai
Coffee flavoured with oranges
and cinnamon
Kava, vaniliniai ledai, pienas, apelsinų
sirupas, cinamonas, cukatai
Iced Coffee Flavoured with Oranges
and Cinnamon

Cappugiro kava

Galite pasirinkti skonį: riešutų, karamelės,
cinamono arba šokolado

2,30 €

Cappugiro Coffee
Choose your favourite flavour: hazelnut,
caramel, cinnamon or chocolate

Šalta Cappuccino kava

2,50 €

Juoda kava, sirupas ir su ledukais išplaktas pienas
Iced Cappucino Coffee
Black coffee, syrup and milk whipped with ice cubes

Latte kava su ledais

Galite pasirinkti skonį: riešutų, karamelės,
cinamono arba šokolado

2,70 €

Latte with Ice Cream
Choose your favourite flavour: hazelnut, caramel,
cinnamon or chocolate

KITI KARŠTIEJI GĖRIMAI
OTHER HOT DRINKS

Kakava / Hot Chocolate

1,90 €

Karštas pienas / Hot Milk

1,30 €

KARŠTUOSIUS GĖRIMUS SIŪLOME PASKANINTI
HOT DRINKS WE OFFER TO FLAVOUR

Grietinėle / Cream

0,50 €

Citrinų riekele / A Slice of Lemon

0,50 €

Pienu / Milk

0,50 €

Medumi / Honey

1,00 €

JEI ŠVENTĘ RENGIATE NAMUOSE,
TORTĄ GALITE UŽSISAKYTI IŠSINEŠTI
Jūsų šventei siūlome rinktis puošnius ir skanius „Bernelių užeigos“ tortus.
Profesionalios mūsų konditerės tortus gamina iš tikro sviesto, natūralių uogų ir tikros
grietinėlės, o biskvitą kepa tik iš aukščiausios rūšies miltų,cukraus ir kiaušinių.
Nenaudojame jokių pakaitalų ir sintetinių priedų, nes rūpinamės savo klientais.
Torto skonį ir puošimo stilių galite pasirinkti patys!
*Užsisakantiems ypatingos formos ar kelių skonių tortus – kaina 18 €/kg

Vaikiškas –
ŠOKOLADINIS TORTAS SU TRAŠKIU
RIEŠUTINIU SLUOKSNIU IR SIURPRIZU VIDUJE
Įprasto puošimo tortas 20,00 €/kg
Proginio puošimo tortas Nerekomenduojama

Išskirtinio skonio mėgėjams –
PISTACIJŲ TORTAS SU ŠVIEŽIOMIS BRAŠKĖMIS
(morenginiai lakštai su pistacijomis, pertepti pistacijų kremu
„Mousselline“ ir šviežiomis braškėmis)

TORTAS „FIONA“

(trapios tešlos padukas su pistacijomis, abrikosų džemas, pistacijų kremas
ir veidrodinė žalia baltojo šokolado glazūra su pistacijomis)

LENGVAS IR GAIVUS MANGŲ IR PASIFLORŲ TORTAS
(nepaprastai gaivūs mangų ir pasiflorų putėsiai, pasiflorų drebučiai
su balto biskvito ir florentinų pagrindu, perteptu džemu)
Įprasto puošimo tortas 17,90 €/kg
Proginio puošimo tortas Nerekomenduojama

MĖLYNIŲ TORTAS SU VEIDRODINE
PURPURINE BALTOJO ŠOKOLADO GLAZŪRA

(lengvi mėlynių putėsiai, mėlynių drebučiai ir romu sulaistytas šokoladinis biskvitas
su veidrodine purpurine baltojo šokolado glazūra ir šviežiomis šilauogėmis)

BRAŠKINIO MUSO TORTAS

(pistacijų biskvitas, pistacijų traškis, braškių drebučiai, braškinis
musas, vanilinis musas, šviežios braškės)
Įprasto puošimo tortas 13,90 €/kg
Proginio puošimo tortas 16,50 €/kg

TORTAS „PUSNIS“ SU AVIETĖMIS DREBUČIUOSE
(trapios tešlos padukas, avietės drebučiuose, maskarponės
sūrio kremas ir morenginis lakštas)

TORTAS „PUSNIS“ SU BRAŠKĖMIS DREBUČIUOSE
(trapios tešlos padukas, braškės drebučiuose, maskarponės
sūrio kremas ir morenginis lakštas)

„FIRMINIS „BERNELIŲ UŽEIGOS“ TORTAS
(morenginiai lakštai su anakardžių riešutais,
pertepti prancūzišku sviestiniu
kremu „Šarlotė“, riešutinio biskvito lakštai,
pertepti karameliniu kremu, tortas
apteptas šokoladiniu kremu su brendžiu)

Tirpstantis burnoje migdolinių morengų
TORTAS „ROŽINĖ SVAJONĖ“ -

puošiamas migdoliniais pyragaičiais iš karto su proginiu puošimu.

Kaina 15,5 €/kg

(Rožiniai migdolinių morengų lakštai, pertepti avietiniu baltojo
šokolado „ganašu“ ir pagardinti miško uogomis)

TORTAS
„KARALIŠKAS ŠOKOLADINIS“

(traškus sluoksnis su riešutiniu kremu, šokoladinis
biskvitas, juodojo šokolado „ganašas“, pagardintas
kepintais anakardžių riešutais, purus šokoladinis kremas
su rome mirkytų slyvų gabaliukais)

TORTAS „KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO“

(traškus florentinų lakštas, riešutinio biskvito lakštai,
riešutinis kremas, šokolado „ganašas“, pagardintas brendžiu)

TORTAS „MASKARPONĖ“

(baltas biskvitas, purus maskarponės sūrio
kremas plaktos grietinėlės ir uogų patale)
Įprasto puošimo tortas 12,90 €/kg
Proginio puošimo tortas 14,90 €/kg

TORTAS „ŠARLOTĖ“

(eklerai su aviečių kremu ir tikrų aviečių gabaliukais, tarp tirpstančių
burnoje morenginių lakštų, perteptų švelniu sviestiniu kremu „Šarlotė“)

TORTAS „SENOVINIS NAPOLEONAS“

(kapotos tešlos lakštai, pertepti virtu citrininiu kremu
ir trintomis spanguolėmis)

TORTAS „VENERA“

(riešutinio biskvito lakštai, pertepti avietiniu kremu su aviečių gabaliukais
ir plikytos tešlos lakštai, pertepti prancūzišku vaniliniu kremu)

TORTAS „BRAŠKINIS PAUKŠČIŲ PIENAS“

(riešutinis biskvitas, perteptas braškiniu paukščių pieno kremu su
braškių gabaliukais su rožinio šokolado glazūra)

TORTAS „VYŠNAITĖ“

(šokoladinio biskvito lakštai pertepti vaniliniu grietinėlės kremu,
pagardintu vyšnių džemu ir vyšnių gabaliukais)

KARAMELINIS TORTAS
(riešutinio biskvito lakštai, plikytos tešlos lakštai, pertepti karameliniu kremu)

ŠOKOLADINIS TORTAS
(šokoladinio biskvito lakštai, pertepti lengvu šokoladiniu kremu)

ŽELĖ TORTAS SU VAISIAIS

(nepaprastai gaivus tortas su spalvotais drebučiais, sezoniniais vaisiais
ir uogomis ir lengvu jogurtiniu kremu)

TORTAS „MADONA“

(plikytos medaus tešlos lakštai, pertepti sviestiniu karameliniu kremu)
Įprasto puošimo tortas 11,90 €/kg
Proginio puošimo tortas 13,50 €/kg

JOGURTINIS TORTAS
(balto biskvito lakštai, pertepti jogurtiniu aviečių kremu su uogomis)

TORTAS „SENOVINIS MEDAUNINKAS“
(medaus tešlos lakštai pertepti citrininiu grietinės kremu)

TORTAS „MEDAUS SU ŽELĖ GABALIUKAIS“
(medaus tešlos lakštai pertepti citrininiu grietinės kremu,
paskaninti želė gabaliukais)

VAISINIS TORTAS

(balto biskvito lakštai pertepti plaktos grietinėlės kremu
ir pagardinti vaisių gabaliukais)

