
M E N I U



Tortas „Ambasadorius“ 
Solidus, tirpstantis burnoje tortas gaminamas 

iš riešutinių ir kokosinių pusgaminių, 

pertepamų gardžiu sviestiniu – šokoladiniu 

kremu su romu.

1 kg 19 €

1.5 kg 28 €

2 kg 38 €

MENIU

1 kg 10 €

1.5 kg 15€

2 kg 20 €

Tortas „Napaleonas“ su plikytu kremu     
Sluoksniuotos tešlos sluoksniai, sviestinis – citrininis 

kremas (galimas sluoksnelis rūgštoko uogų džemo). 

Tai tikras naminis „Napaleonas“.

tortai

Tortas „Rafaelo“        
Be gliutenis tortas. Su traškančiais riešutais, 

grietinėlės bei kondensuoto pieno kremu.

1 kg 21 €

1.5 kg 32€

2 kg 42€

1 kg 10 €

1.5 kg 15€

2 kg 20 €

Tortas „Medaus“  
Medaus biskvitai pertepti gardžios grietinės 

kremu su citrinų sultimis ir žievelės gabalėliais. 



1 kg 15 €

1.5 kg 22€

2 kg 30 €

1 kg 13 €

1.5 kg 20€

2 kg 26 €

Tortas „Snikers“ 
Meduoliniai ir šviesūs biskvitai pertepti 

karamelės ir purios grietinėlės kremu, 

pagardintas žemės riešutais ir šokoladu

Tortas „Baltoji dama“  
Citrininiai biskvitai pertepti grietinėlės ir 

lengvo jogurto kremu, kuris pagardintas 

laimu ir migdolu. Tortui nepakartojamo 

skonio suteikia tarp dantų traškantys 

karamelizuotos chalvos gabalėliai.

Tortas „Egzotika“  
Egzotiškas tortas, gaminamas iš plaktų 

baltymų pusgaminių su riešutais, perteptų 

sviestinių kremu su razinomis, išmirkytomis 

rome.

Tortas „Varškės su avietėmis“ 
Šviesūs biskvitai, grietinėlės su desertine 

varške kremas ir šaldytos avietės – viskas, 

ko reikia, kad pajustumėte gomuriu tekančią 

vasarišką gaivą. 

1 kg 15 €

1.5 kg 22 €

2 kg 30 €

MENIU

1 kg 16 €

1.5 kg 24 €

2 kg 32 €



MENIU

1 kg 10 €

1.5 kg 15€

2 kg 20 €

Tortas „Pasiflorų“   
Citrininiai biskvitai pertepti filadelfijos sūrio ir 

grietinėlės kremu, pagardinti pasiflorų tyre.

Tortas „Triufelinis“   
Nuostabus tortas mėgstantiems šokoladą. 

Šokoladinai biskvitai, perlieti konjako sirupu, 

pagardinti šokoladiniu grietinėlės kremu. 

Tortui žavesio suteikia vyšnios 

Tortas „Viskio“  
Šviesaus biskvito ir trapūs sluoksniuotos 

tešlos pusgaminiai pertepti grietinėlės 

kremais su kiaušinių likeriu ir viskiu. Šiam 

saldžiam tortui rūgštelės suteikia citrinų 

gabalėliai puriame kreme.

1 kg 10 €

1.5 kg 15 €

2 kg 20 €

1 kg 18 €

1.5 kg 27 €

2 kg 36 €

1 kg 14€

1.5 kg 21€

2 kg 28 €

Tortas „Jaunystė“     
Nuo senų laikų populiarus tortas, gaminamas iš 

plaktų baltymų pusgaminių su žemės riešutais, 

perteptų saldžiarūgščių zefyrų su razinomis ir 

raudonųjų serbentų džemu.



1 kg 14 €

1.5 kg 21€

2 kg 28 €

1 kg 16 €

1.5 kg 23€

2 kg 32 €

Tortas „Japoniškas“   
Purus varškės biskvitas užlietas filadelfijos sūrio 

ir lydyto sūrelio kremu, pagardintas aviečių 

uogomis. Tikras gaivus, lengvas ir pasakiškai 

skanus tortas.

Tortas „Paryžietė“    
Puikus pasirinkimas neišsirenkantiems – 

jame rasite šokoladinį, citrininį biskvitus, bei 

sluoksniuotos tešlos sluoksnį. Pertepimai taip pat 

įvairūs – šildantis plikyto kremo su spanguolėmis, 

purus grietinėlės ir gaivaus jogurto.

Tortas “Latte“    
Tikras kavos mėgėjų tortas, gaminamas iš šviesių 

ir šokoladinių biskvitų, perliejamų kavos sirupu ir 

lengvo grietinėlės ir „latte“ kavos kremo. Neliks 

abejingų ir gaivumo suteikiančiam sluoksneliui 

juodųjų serbentų uogienės. 

Tortas „Šokoladinė svajonė“  
Pats skaniausias mūsų tortas, gaminamas 

iš šokoladinių biskvitų, purių grietinėlės ir 

šokoladinio kremų. Imperatorišką skonį gaminiui 

suteikia tarp dantų traškantys karamelizuotos 

chalvos gabalėliai.

1 kg 10 €

1.5 kg 15 €

2 kg 20 €

MENIU

1 kg 10 €

1.5 kg 15€

2 kg 20 €



1 kg 21 €

1.5 kg 32€

2 kg 42 €

1 kg 21 €

1.5 kg 32€

2 kg 42 €

Tortas „Mango“    
Šviesus biskvitai pertepti maskarponės sūrių, 

natūralia mangų tyre ir mangų gabalėliais.

Tortas „Pistacijų“     
Morenginiai trapūs biskvitai su graikiniais 

riešutais pertepti tirpstančių natūralių pistacijų 

kremu.

Tortas „Šokoladinis vėjas“     
Margos, tačiau darnios skonių paetės tortas. 

Skanaudami pirma pajusite „Rafaelo“ kokosų 

skonį, akimirka vėliau nuvilnys gaivą nešantis 

šokoladinis kremas, o finale – grietinėlės su 

brendžiu kvapnumas. 

Tortas „Dainava“   
Tikras klasikinis tortas. Lazdynų riešutų 

morengas perteptas šokoladinių sviestiniu 

kremu, kuriam subtilumo suteikia tikras 

brendis.

1 kg 21 €

1.5 kg 32 €

2 kg 42 €

MENIU

1 kg 21 €

1.5 kg 32€

2 kg 42 €



1 kg 13 €

1.5 kg 19€

2 kg 26€

Tortas „Tiramisu“ su persikų džemu arba 
vynuogių želė.    
Itin lengvas tortas gaminamas iš šviesaus biskvito 

ir purios grietinėlės kremo su delikatesinių 

Maskarponės sūriu, gaiviu persikų džemu arba 

tamsia vynuogių želė.

Tortas „Karamelinis“       
Meduoliniai biskvitai pertepti puriu grietinėlės 

pagardintos karamele kremu.

MENIU

1 kg 14 €

1.5 kg 21€

2 kg 28€



2,20 €/vnt4€

choco kebab ledai

DesertaiMENIU



MENIU užkandžiai

DVIEJŲ KĄSNIŲ NESALDŪS PYRAGAIČIAI 
• Pyragėliai su grybais (5 vnt)

• Pyragėliai su vištiena (10 vnt)

• Pyragėliai su daržovėmis (5 vnt)

• Pyragėliai su kopūstais (5 vnt)17 €

VIENO KĄSNIO UŽKANDŽIAI 
• Jautienos suktinukas su pikantišku kremu ir 

vynuoge, perrištas poro juostele (10 vnt)

• Eklerai su kumpio kremu (10 vnt)

• Eklerai su sūrio kremu (10 vnt)  40 €

DVIEJŲ KĄSNIŲ SUMUŠTINUKAI

1 rinkinys
• Trikampėliai su saliami dešra (8 vnt)

• Trikampėliai su pikantiškomis salotomis (8 vnt)15€

2 rinkinys 
• Trikampėliai su saliami dešra (8 vnt)

• Trikampėliai su pikantiškomis salotomis  (8 vnt)

• Pyragėliai su grybais (10 vnt)

20 €

3 rinkinys
• Trikampėliai su lašiša (5 vnt)

• Trikampėliai su vytintu kumpiu (6 vnt)

• Trikampėliai su pikantiškomis salotomis (5 vnt)

• Duonos traškučiai (200g)30 €

Kišai
• Kišas su k/r kumpiu ir daržovėmis 1 kg / 24 EUR

• Kišas su lašiša 1 kg / 30 EUR

• Kišas su vištiena ir mangais 1 kg / 28 EUR

• Kišas su marcipanu ir pelėsiniu sūriu 1 kg / 30 EUR

• Kišas su daržovėmis ir pievagrybiais 1 kg / 28 EUR

• Kišas su vištiena, mangais ir pelėsiniu sūriu 1 kg / 

28 EUR

kišas



MENIU picos

ø 30 cm

8,99 €
ø 42 cm

13,99 €

DRAUGŲ
Vištiena, pievagrybiai, 
krapai.

ø 30 cm

8,29 €
ø 42 cm

12,49 €

HAVAJŲ
Kumpis, konservuoti 
ananasai.

ø 30 cm

11,99 €

SUPREME
Vytinta mentė, šoninė, 
sūris, mocarela, pievagry-
biai, raudonieji svogūnai, 
svogūnų laiškai.

ø 42 cm

17,99 €

ø 30 cm

8,99 €
ø 42 cm

13,99 €

SALIAMI
Saliamis, sūris

GAIVIOJI SU 
VIŠTIENA
Kepta vištiena, šoninė, sūris, 
vyšniniai pomidoriukai, špina-
tai, kepsnių padažas.

ø 30 cm

11,99 €
ø 42 cm

17,99 €

MEKSIKIETIŠKA
Malta mėsa, svogūnai, aly-
vuogės, kons. paprikos, aštrūs 
pipirai, aitr. kons. paprikos, 
saldžiaaštris padažas.

ø 30 cm

8,99 €
ø 42 cm

15,49 €

SOČIOJI
Saliamis, kumpis, svogūnai, 
konservuotos paprikos, 
žalieji ankštpipiriai.

ø 30 cm

11,99 €
ø 42 cm

 17,99 €

ø 30 cm

8,99 €
ø 42 cm

13,99 €

SICILIJOS
Malta mėsa, lydytas sūrelis, 
paprikos, krapai, jogurtinis 
padažas.

ø 30 cm

8,19 €
ø 42 cm

12,49 €

JAUNIMO
Dešrelės, kumpis.



MENIU gėrimai

Coca Cola, Fanta, Sprite, fuze tea, Cappy 
(500 ml)

Mineralinis vanduo “neptūnas” 
gazuotas/negazuotas 
(500 ml)

1,50 €

1 €

arbata

Espresso

Juoda kava

Latte

Cappuccino

1€

1,50 €

1 €

2 €

2 €



UNO PARK VILNIUS
LIZDEIKOS G. ANTAKALNIS

MAISTO REZERVACIJA
+370 (641) 36796

DALIA@UNOPARKS.EU


