
BAJORŲ KIEMO
DUONELĖ (5VNT.)

2,50 €

BAJORŲ KIEMO
MEDUS
6,00 €

FIRMINIS 
BAJORŲ KIEMO

DOVANŲ KREPŠELIS
Skilandis, senolių dešra,  

keptas baltas sūris, obuolių  
sūris, duonos kubilėlis

35,00 €

S i ū l o m e  į s i g y t i

Laukiame Jūsų nuomonės apie maistą ir aptarnavimą!



IŠSKIRTINĖ ERDVĖ, JŪSŲ KOLEKTYVO ŠVENTEI, 
KAUNO MIESTO ŠIRDYJE - JI LOUNGE KOKTEILIŲ KALJANŲ ZONA

- Degustacinė animuota  vakarienė
- Vakarėlis su DJ
- Erdvės nuoma
- Jūsų banketinės šventės

banketai, furšetai, išvežamieji ir užsakomieji pokyliai

Miesto centre įsikūręs restoranas „Bokštas“, klien-
tams siūlo didelį maitinimo ir pramogų kompleksą. 
Restorano sudedamosiomis dalimis tapo „Malūninkų 
bokštelis“, senovinė gynybinė siena, vidinis kiemelis 
bei fontanas. Vietos unikalumas išsiskiria netikėtu 
 viduramžių ir šiuolaikiško stiliaus deriniu, kuris su-
kuria ypatingai jaukią ir išskirtinę restorano atmos-
ferą.

Restorane paragausite ne tik tradicinių lietu-
viškų patiekalų, bet ir tradicinės Europietiškos bei 
Prancūziškos virtuvės patiekalų.

Virtuvės šefas rūpinasi, kad kiekvienas patieka-
las, kuris pasiekia klientą būtų nepriekaištingai pa-
gamintas ir subtilaus skonio.

Tel: +37067720750
El. p: info@bajorukiemas.lt



„Cezario“ salotos su ant grotelių kepta lašiša

Gaiviosios sveikuolių salotos 6,50 €
Burokėliai, salierai, obuoliai, morkos, 
rukolos lapeliai, saulėgrąžų, sezamų, 
moliūgų sėklos, medaus ir garstyčių padažas

Nicos salotos su 7,50 €
konservuotu tunu

„Cezario“ salotos su ant 7,50 €
grotelių kepta vištienos krūtinėle
Romaine salota, parmezano sūris, 
kiaušiniai, skrebučiai, pagardintos ančiuvių 
padažu ir šoninės traškučiais

„Cezario“ salotos su 8,50 €
ant grotelių kepta lašiša
Romaine salota, parmezanas, 
kiaušiniai, skrebučiai, pagardintos 
ančiuvių padažu ir šoninės traškučiais

Šviežių figų salotos su „Buffalo“ 9,50 €
sūriu ir granatų sėklomis 

Krevečių salotos 9,50 €
Įvairių salotų lapeliai, tigrinės krevetės, 
avokadai, mangai, slyviniai pomidorai, 
grūdėtų garstyčių padažas

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.

S a l o t o s
IŠSKIRTINĖ ERDVĖ, JŪSŲ KOLEKTYVO ŠVENTEI, 

KAUNO MIESTO ŠIRDYJE - JI LOUNGE KOKTEILIŲ KALJANŲ ZONA



Nicos salotos su konservuotu tunu

Krevečių salotos

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.



U ž k a n d ž i a i

Keptas „CAMEMBERT“ sūris    „NACHO“ su jautiena ir čederio sūrio padažu

BRUSKETOS (1 vnt.):
su rūkyta lašiša     5,50 €
vegetariška su pusiau 
vytintais pomidoriukais    4,90 €
su avokadu ir krevetėmis    5,50 €

Skrudinta duona su sūriu   5,50 €

Silkė su     4,90 €
karštomis bulvėmis ir kelmučiais
Patiekiama stiklainėlyje

Silkė pataluose    4,90 €
Silkės filė, burokėliai, morkos,
rauginti agurkėliai, raudonieji svogūnai, 
fermentinis sūris, kiaušiniai, majonezo padažas

Burokėlių karpačas su Fetos 6,50 €
sūriu, pistacijų ir kedro riešutais
Patiekiama su cukinijų kąsneliais, 
granatų sėklomis

Naminės sūrio spurgytės                5,90 €
Sparneliai su BBQ padažu                 5,90 €
Vytinta jautiena   6,50 €
Alyvuogių asorti                          6,50 €

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.

Vytintų mėsų rinkinys  7,50 €

Lašišos tartaras alksnio dūmuose 8,90 €
Kaparėliai, raudonas svogūnėlis, citrina

NACHOS:
su namine gvakamole  9,50 €
su jautiena ir čederio sūrio          10,50 €
padažu

Keptas „CAMEMBERT“ sūris          7,90 €

Lietuviškų brandintų sūrių  7,90 €
rinkinys
Medus ir aviečių čatnis

Keptos tigrinės krevetės su 9,90 €
mango padažu

Gruzdintų užkandžių rinkinys       15,90 €
Rekomenduojame 4 asmenims
Vištienos kąsneliai, koldūnai su vištiena,
svogūnų žiedai, naminės sūrio spurgytės, nachos 
traškučiai, camembert sūrio kąsneliai, svogūnų 
laiškų padažas

Šonkauliukų ir sparnelių užkanda  17,90 €
Rekomenduojama 2–4 asmenims 
Kiaulienos šonkauliai, vištienos sparneliai, 
morkos, pievagrybiai, BBQ ir jogurtinis padažai



Lietuviškų brandintų sūrių rinkinys

Vytintų mėsų rinkinys

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.



S r i u b o s

Šaltibarščiai su virtomis bulvėmis 4,50 €
Pavasario, vasaros sezonų sriuba

S e z o n i n Ė s  s r i u b o s

Žuvienė 

Žuvienė   7,90 €
Ypatingo skonio jūrinių žuvų sriuba, 
patiekiama kartu su ąsotėliu grietinėlės, 
šilta bandele, paskaninta česnakiniu sviestu

Charčio sriuba su ėrienos                 8,90 €  
šonkauliais

Lietuviški barščiai su 4,50 €
šilbaravykiais 
Patiekiami su virtomis bulvėmis

Raugintų kopūstų sriuba su  4,90 €
rūkytu šonkauliuku

Raugintų kopūstų sriuba 5,50 €
su rūkytais šonkauliukais ir 
apkeptu mielinės tešlos kauburėliu

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.



Midijos, troškintos baltojo                    13,90 €
vyno ir grietinėlės padaže
Midijos, gardintos šviežiu čiobreliu ir grietinėle. 
Patiekiamos su belgiškomis bulvytėmis

Tuno steikas su wasabi padažu             15,90 €

Aštuonkojis su olandišku padažu         22,50 €
Jaunos bulvytės, kale salota, chorizo dešra 

Lašišos filė kepsnys

K a r š t i e j i  ž u v i e s  p a t i e k a l a i

Skorpionžuvė su traškia 7,90 €
sūrio plutele
Patiekiama su perlinio kuskuso kruopomis, 
keptomis daržovėmis, šalotinių svogūnų puta

Lašišos filė kepsnys 12,90 €
Marinuota lašišos filė, bulvių gratinas, 
šviežios daržovės, grietinėlės ir pasiflorų padažas

Sterko file kepsnys                                  12,90 €
Žaliųjų obuolių salsa, bulvių traškučiai

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.
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Midijos



Paukštienos kukuliukai  7,90 €
su grietinėlės ir kmynų padažu
Patiekiami su bulvių piure, marinuotais 
burokėliais

Vištienos filė su  8,50 €
šilbaravykių padažu
Garnyras pasirinktinai*

Klasikinis Kijevo kotletas                   8,50 €
Patiekiamas su bulvių skiltelėmis, 
morkų salotomis

K a r š t i e j i  p a u k š t i e n o s  p a t i e k a l a i

Antienos krūtinėlės kepsnys  

Vištienos filė kepsnys,  8,90 €
įdarytas parmezano sūriu ir špinatais
Garnyras pasirinktinai*

Antienos krūtinėlės kepsnys         13,90 €
su karamelizuota mango salsa
Patiekiamas su morkų muslinu, apelsinų padažu

Daržovių garnyrai: 1,50 €
Šviežių daržovių salotos
Marinuotos daržovės
Grill daržovės

Bulvių, kruopų garnyrai: 1,50 €
Belgiškos bulvytės 
Bulvytės fri 
Apkeptos bulvytės
Bulvių gratinas
Perlinis kuskusas

Šviežių daržovių salotos 

Marinuotos daržovės

Grill daržovės

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.

Lašišos filė kepsnys



„Mamos“ kotletas 8,50 €
Patiekiama su bulvių koše, marinuotais 
burokėliais, raugintu agurkėliu

Lėtuoju būdu ruošta papilvė            8,50 €
su rūkyta bulvių koše ir pikantišku 
krienų padažu

Ant griliaus keptas  8,90 €
sprandinės kepsnys
Garnyras pasirinktinai*

Grill Kiaulienos nugarinės kepsnys  9,90 €
Kiaulienos nugarinė,  bulvių skiltelės, keptas 
pankolis, šviežios daržovės,  putpelės kiaušinis,  
kaparėlių padažas

K a r š t i e j i  k i a u l i e n o s  p a t i e k a l a i

Kiaulienos išpjovos kepsnys

Kiaulienos sprandinės šašlykas  10,90 €
Patiekiama su šviežiomis ir marinuotomis 
daržovėmis, virtais ryžiais, pomidorų padažu

Ant griliaus kepti kiaulienos 10,90 €
šonkauliai su BBQ padažu
Garnyras pasirinktinai*

Kiaulienos išpjovos kepsnys 10,90 €
Patiekiamas su keptais šparagais, mėsos 
sultinio padažu, keptu pomidoru, bulvių gratinu

Kepta karka 13,90 €
Patiekiama su troškintais kopūstais, 
raugintais agurkais, pomidorais, krienų padažu, 
apkeptomis bulvėmis

Daržovių garnyrai: 1,50 €
Šviežių daržovių salotos
Marinuotos daržovės
Grill daržovės

Bulvių, kruopų garnyrai: 1,50 €
Belgiškos bulvytės 
Bulvytės fri 
Apkeptos bulvytės
Bulvių gratinas
Perlinis kuskusas

Šviežių daržovių salotos 

Marinuotos daržovės

Grill daržovės

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.
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Jautienos liežuvio kepsnys               9,90 €
karamelizuotos 
šakniavaisių daržovės, krienų padažas

Jautienos befstrogenas                       13,90 €
Patiekiamas su bulvių piure, raugintais 
agurkėliais

Jautienos žandas 13,90 €
Patiekiamas su bulvių piure, burokėlių 
sultyse marinuotais salierais, meduje keptais 
pastarnokais, mėsos sultinio padažu

K a r š t i e j i  j a u t i e n o s ,  Ė r i e n o s  p a t i e k a l a i

Čiobreliais marinuoti ėriuko šonkauliukai 

Čiobreliais marinuoti ėriuko 19,90 €
šonkauliukai
Patiekiami su morkų muslinu, česnakiniame 
svieste keptomis daržovėmis, paskaninta 
juodųjų alyvuogių konjako padažu

Jautienos didkepsnis  19,90 €
„Filet Mignon“ 
Patiekiamas su žaliuoju sviestu, su pomidorų ir 
žaliųjų žolelių padažais, česnakiniame svieste 
keptomis šparaginėmis pupelėmis, marinuotomis 
daržovėmis, belgiškomis bulvytėmis

Jautienos žandas 

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.

N
au

jie
na

!



N
au

jie
na

!Burgeris su plėšyta kiauliena 7,50 €
Patiekiama su keptų paprikų padažu

B u r g e r i a i

Burgeris „Bokštas‘‘                            8,50 €
Aštrus Teriyaki padažas, jautienos paplotėlis 

Burgeris su jautiena

Burgeris su plėšyta kiauliena

Bulvytės       1,50 €

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.



Makaronai su vištiena 7,90 €
Patiekiama su grietinėlės padažu, 
brokoliais, pievagrybiais ir špinatais

Makaronai su jūros gėrybėmis 8,90 €
Patiekiama su grietinėlės ir 
baltojo vyno padažu

Š v i e ž i  m a k a r o n a i  /  P a s t a

Makaronai su jūros gėrybėmis

Tagliatelle Spaghetti

Makaronai su vištiena

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.



Dainavos krašto grikių blynai  5,90 €
su šilbaravykių padažu ir 
keptais burokėliais

Cepelinai su mėsa  6,50 €
Patiekiami su grietinės ir spirgučių padažu

Bulvių kukulaičiai su sūrio įdaru 6,50 €
Patiekiama su grietinėlės - sūrio padažu

Bulviniai blynai: 
su grietinės padažu 5,90 €
su varškės ir žalumynų padažu    5,90 €
su varškės ir kumpio padažu   5,90 €
su sūdyta lašiša                      6,50 €

„Kėdainių“ blynai su mėsa 6,50 €

Lietiniai blyneliai su varške  6,50 €

Bulvių plokštainis  13,90 €
Rekomenduojama 4 asmenims  
Patiekiama su spirgučių ir svogūnų padažu, 
grietine
Užsakius laukti 60 min.

Bulvių plokštainis su vištienos  15,90 €
kumpeliu
Rekomenduojama 4 asmenims  
Patiekiama su spirgučių ir svogūnų padažu, 
grietine
Užsakius laukti 60 min.

L i e t u v i š k i  p a t i e k a l a i

Bulvių kukulaičiai su sūrio įdaru

Informacijos apie patiekalo sudėtyje esančius alergenus arba netoleravimą sukeliančias medžiagas ir GMO, teirautis aptarnaujančio personalo.



Gira  300 ml  2,00 €
 500 ml  2,50 €
 1000 ml  4,50 €

Natūralūs naminiai 300 ml  2,00 €
limonadai 500 ml  2,50 €
Mėtų, apelsinų, greipfrutų skonio

„Senolių“ obuolių ir 300 ml  2,00 €
kmynų gėrimas 500 ml  2,50 €

Sultys  250 ml  1,90 €

Vanduo su citrina  1000 ml  1,50 €

„Coca-Cola“,  250 ml  2,00 €
„Coca-Cola Zero“, „Fanta“, „Sprite“, 
„Schweppes“, „Schweppes Russchian“

Vanduo su citrina ir mėta 1500 ml  1,50 €

Energinis gėrimas  250 ml  3,50 €
„RED BULL“

Pieniški kokteiliai   4,50 €
Vanilės, braškių, aviečių, juodųjų serbentų, 
karamelės, šokoladinių skonių, pagardinti 
plakta grietinėle ir zefyriukais

Fruit Mojito  350 ml  5,90 €

Mojito spicy-tabasco  350 ml  5,90 €

„UNIQA“  330 ml  1,50 €
Gazuotas ir negazuotas

„ACQUA PANNA“  250 ml  2,50 €
Negazuotas              750 ml 3,50 €

„S. PELLEGRINO“  250 ml  2,50 €
Gazuotas  750 ml  3,50 €

Morkų  300 ml  3,90 €

Burokėlių  300 ml  3,90 €

Obuolių  300 ml  3,90 €

Apelsinų  300 ml  3,90 €

Greipfrutų  300 ml  3,90 €

Citrinų  300 ml  3,90 €

Sveikuolių sultys  300 ml  3,90 €
Šviežiai spaustų daržovių sulčių kokteilis

Gėrimai

Mineralinis vanduo

Nealkoholiniai kokteiliai

Šviežiai spaustos sultys

G a i v i e j i  g Ė r i m a i



Arbatos puodelis  350 ml  2,50 €
Arbatinukas  1000 ml  5,00 €

Juodoji Ceilono arbata

Žalioji arbata „China sencha“
Organinė žalioji arbata

Vaisinė arbata „Vaisių sodas“
Kinrožės žiedai, obuolių gabalėliai, erškėtrožių 
žievelės, gervuogių lapai, juodieji serbentai, 
braškių gabalėliai, gervuogės, avietės

Žalioji arbata su ženšeniu
Žalioji arbata, ženšenio šaknis

Karštas pienas  1,00 €

Kakava  3,90 €

Citrinos riekelė  0,20 €

Grietinėlė  1,00 €

Pienas  0,50 €

Medus  1,50 €

Trintos uogos  1,00 €

Juoda  2,00 €

Espreso kava  2,00 €

Americano kava  2,00 €

Balinta kava  2,50 €

Cappuccino kava  2,50 €

Latte Macchiato kava  3,50 €

Mocaccino kava 3,50 €

Šalta desertinė kava  5,50 €
Puošta keksiuku

Arbatos puodelis  350 ml  3,00 €
Arbatinukas  1000 ml  6,00 €

Kaimiška močiutės arbata
Galite pasirinkti: trintas avietes, braškes arba serbentus

Šaltalankių arbata su medumi

ŠALTOJO METO ARBATA
Imbierinė arbata su medumi

Plikomos arbatos Kiti karštieji gėrimai

Kava

Natūralių vaisių ir uogų arbatos

Karštuosius gėrimus  
siūlome pagardinti

K a r š t i e j i  g ė r i m a i



www.facebook.com/restoranasBokstas/
www.bajorukiemas.lt

1. Glitimo turintys javai (t. y. kviečiai, 
rugiai, miežiai, avižos, spelta, kamutas arba 
jų sukryžmintos atmainos) ir jų produktai, 
išskyrus:
a) kviečių pagrindu pagamintus gliukozės 
sirupus, turinčius dekstrozės ( 1 );
b) kviečių pagrindu pagamintus 
maltodekstrinus ( 1 );
c) miežių pagrindu pagamintus gliukozės 
sirupus;
d) javus, naudojamus alkoholio distiliatų, 
įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, 
gamybai;
2. vėžiagyviai ir jų produktai;
3. kiaušiniai ir jų produktai;
4. žuvys ir jų produktai, išskyrus:
a) žuvies želatiną, naudojamą kaip 
vitaminų ar karotinoidų pagalbinę 
medžiagą;
b) žuvies želatiną ar žuvų klijus, 
naudojamus alaus ir vyno skaidrinimui;
5. žemės riešutai ir jų produktai;
6. sojų pupelės ir jų produktai, išskyrus:
a) rafinuotą sojų pupelių aliejų ir riebalus (1);
b) natūralių tokoferolių mišinius (E306), 
natūralų d-alfa tokoferolį, natūralų d-alfa 
tokoferolacetatą, natūralų sojų pupelių 
d-alfa tokoferolio sukcinatą;
c) iš sojų pupelių aliejaus gautus 
fitosterolius ir fitosterolio esterius;
d) augalinių stanolių esterius, pagamintus 
iš sojų pupelių aliejaus sterolių;
7. pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę), 
išskyrus:
a) išrūgas, naudojamas alkoholio distiliatų, 
įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, 
gamybai;
b) laktitolį;
 

8. riešutai, t. y. migdolai (Amygdalus 
communis L.), lazdyno riešutai (Corylus 
avellana), graikiniai riešutai (Juglans regia), 
anakardžiai (Anakardium occidentale), 
pekaninės karijos (Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch), brazilinės bertoletijos 
(Bertholletia excelsa), pistacijos (Pistacia 
vera), makadamijos ar Kvinslendo riešutai 
(Macadamia ternifolia) bei jų produktai, 
išskyrus riešutus, naudojamus alkoholio 
distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholį, gamybai;
9. salierai ir jų produktai;
10. garstyčios ir jų produktai;
11. sezamo sėklos ir jų produktai;
12. sieros dioksidas ir sulfitai, kurių 
koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg 
arba 10 mg/l, visame SO 2 skaičiuojami 
paruoštiems vartoti produktams arba 
produktams, atgamintiems pagal 
gamintojų nurodymus;
13. lubinai ir jų produktai;
14. moliuskai ir jų produktai.

Alergiją ar netoleravimą sukeliančios medžiagos arba produktai:


