
 

 

 

 

 

RUTA | Cafe and Restaurant 

(Banketinis meniu kavinėje) 

 

 

6551 S. Cass Ave. 

Westmont, IL 60559 

630-964-7882 

 

 

 

 

 



MIŠRAINĖS 

Rinktis 3 iš: 

 

Balta mišrainė 

Tuno salotos 

Raudona mišrainė (Su aliejum arba majonezu) 

Pupelių, keptos duonos ir sūrio salotos 

Krabų lazdelių salotos su ryžiais 

Vištienos salotos su aviečių vinigretu 

Cezario salotos (Su vištiena, be vištienos) 

Brokolių salotos su grybais ir svogūnų laiškais 

Saldžios brokolių salotos su razinomis 

Salotos su liežuviu 

Špinatų salotos su braškėmis ir feta sūriu 

Saliero šaknų salotos su riešutais ir žaliu obuoliu 

Morkų salotos su salieru ir šviežiu obuoliu 

Pupelių, keptos duonos ir Kinietiškų žalumynų salotos 

 

TAIP PAT PRIKLAUSO 

Šaltų mėsų rinkinys ir liežuvis su krienų padažu   



ŠALTI ŽUVIES PATIEKALAI 

Rinktis 3 iš: 

Silkės užkandėlė 

(Silkė, burokėliai, marinuoti svogūnai, grietinė) 

Silkė su grybais 

(Silkė, šampinjonai) 

Silkė patale 

(Silkė, burokėliai, virtos būlvės, svogūnai, kiaušinis, majonezas, grietinė) 

Tradicinė silkė 

(Silkė, keptos morkos su svogūnais ir pomidorų padažas) 

Silkė su džiovintais vaisiais 

(Silkė, džiovintos slyvos, obuoliai, razinos, morkos, abrikosai) 

Silkė su svogūnais, porais ir obuoliais 

(Silkė, porai, žali obuoliai, krapai, majonezas) 

Silkė su džiovintom slyvom ir Graikiškais riešutais 

Tilapija užkepta su daržovėmis 

(Morkos, svogūnai, majonezas, sūris, balta žuvis tilapija) 

Žuvis su keptomis daržovėmis 

Žuvis tešloje su keptais svogūnais 

Žuvies vyniotinis su šviežių agurkų padažu 

Karpis drebučiuose 

Rūkyta lašiša su salotų lapais ir citrina 

Kepta menkė su marinuotais svogūnais 



KARŠTI PATIEKALAI 

Rinktis 3 iš: 

 

Natūralus karbonadas 

Vištienos file su ananasu 

Užkeptas kiaulienos kepsnys su grybais 

Užkepta vištienos file su grybais 

Vištienos vėrinukai su vaisiais 

Zrazai su grybų įdaru (Iš maltos mėsos) 

Kiaulienos suktinukai su rūkytu kumpiu 

„Juratės“ kepsnys 

Aštrus kiaulienos kepsnys (Su marinuotais svogūnais) 

Žuvies kepsnys su riešutais 

Maltas vištienos kepsnys su obuoliu 

Įdaryta nugarinė su česnakiniu padažu 

 

Jautienos kepsnys ($2.50 extra per asmenį) 

(Kepsnys patiekemas su grybų arba česnakiniu padažu) 

 

 



GARNYRAI PRIE KARŠTŲ PATIEKALŲ 

Rinktis 1 iš:  

 

Bulvių košė 

Keptos raudonos bulvytės 

Gurmanų ryžiai su daržovėmis 

Skrudintos „Fried“ bulvytės 

Bulvių kroketai 

 

Rinktis 1 iš: 

 

Šviežių kopūstų salotos 

Morkų salotos su česnaku 

Morkų salotos su kariu 

Karštos daržovės su sviestu 

Keptos daržovės 

 

 

 


