
Restoranas BIG STONE nepaprastai didelį dėmesį skiria senųjų miesto 
tradicijų gaivinimui ir tęstinumui. 

Visu restorano interjeru siekėme sukurti senosios Ukmergės dvasią, kupiną 
tarpukario Lietuvos miestietiško inteligentiškumo ir kultūros. 

Ukmergės miestas, anksčiau vadintas Vilkmergė arba Vilkomir, minimas 
jau nuo XIII a. ir laipsniškai vystėsi kaip svarbus prekybos ir 

administracijos centras. 
Nuo XVII a. vidurio Ukmergėje pradėjo plėstis ir žydų bendruomenė, kuri iki Nuo XVII a. vidurio Ukmergėje pradėjo plėstis ir žydų bendruomenė, kuri iki 
II-ojo Pasaulionio karo pradžios siekė pusę miesto gyventojų skaičiaus. 
Ukmergės žydai buvo labai aktyvūs miesto bendruomenės nariai, 
besivertę prekyba, amatais, gėrimų ir kitų produktų gamyba.
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ŽYDŲ VALGIAI

Šakšuka    4.50 € 
Kiaušiniai/ kepti pomidorai/ feta sūris

Humusas    5.50 €
Trinti avinžirniai/ sezamų pasta

Falafeliai    6.00 €
Avinžirnių maltinukai/ graikiško jogurto padažas/ šviežios daržovės

Foršmak    Foršmak    5.00 €
Kapota silkė/ obuoliai/ cinamonas/ virtas kiaušinis

Imberlach    3.00 €
Morkų, imbiero ir medaus saldainukai (6vnt.)

 



UŽKANDŽIAI
Lašišos tartaras    9.00 € 

Sojos padažas

Silkės tartaras    7.50 € 
Baravykai/ šviežios bulvytės

Česnakiniame Ghee svieste keptos krevetės    9.00 € 
Naminė Focaccia su rozmarinais

Keptas Keptas Camembert sūris    6.50 €
Vyšnių padažas/ pekano riešutai/ krekeriai/ uogos

Antipasti rinkinys (dalintis 2 asm.)    11.00 €
Itališkų vytintų ir rūkytų mėsų asorti, įvairūs sūriai, alyvuogės, marinuotos  daržovės ir 

duonelė su 3 rūšių pagardais

SALOTOS
Lapinės salotos su kepta anties krūtinėle    6.50 €

Figos/ obuoliai

Cezario salotos su skrudinta rūkyta šonine    5.00 €
                Papildomai galite pasirinkti: Ant grotelių kepta vištiena    3.00 € 
A                                  Karališkos krevetės    4.00 €
                                  Kepta lašiša    4.00 €

SRIUBOS
Aštri tailandietiška sriuba su vištiena, krevetėmis ir kokosų pienu    5.00 €  

Trinta baravykų sriuba su trumais    4.50 €

Dienos sriuba  (klausti padavėjo)    1.80 € 

MAKARONAI/ BLYNELIAI
Tagliatelle makaronai su grybais ir Pecorino sūriu    6.50 €

Mūsų gaminti naminiai koldūnai su kiauliena ir spirgučiais    5.50 €

Bulviniai blynai su lašiša ir varškės kremu    5.00 €

Apie alergenus esančius mūsų patiekaluose teirautis padavėjo (-os).



MĖSA
Ančiuko Confit    10.50 €

Šakniavaisinių daržovių tyrė/ Demi-glace su vyšniomis/ troškinti raudonieji kopūstai

Kepta kukurūzinio viščiuko puselė    9.50 €
Orkaitėje keptos jaunos bulvytės/ česnakinis sviestelis/ Coleslaw salotos

Glazūruoti BBQ šonkauliai    10.00 €
Gruzdintos bulvių lazdelės/ Coleslaw salotos

Brandintas Brandintas Black Angus jautienos antrekotas (Argentina)    22.00 €
Keptos bulvytės/ Grill daržovės

Jautienos žandeliai troškinti giroje    12.50 €
Bulvių-pastarnokų tyrė/ daržovės

Jautienos mėsainis    7.50 €
Traškus vytintas Parma kumpis/ karamelizuoti svogūnai/gruzdintos bulvytės su trumais

ŽUVIS
Kepta lašišos filė    12.50 €

Raudonųjų lęšių karis/ orkaitėjė kepti burokėliai

Šamo filė    9.00 €
Trumais paskaninta bulvių ir pastarnokų tyrė/ saulėje džiovinti pomidorai 

su  alyvuogėmis ir kaparėliais

Dorada    9.00 €
Grill daržovės/ jaunos bulvės/ viduržemio jūros žolelių padažasGrill daržovės/ jaunos bulvės/ viduržemio jūros žolelių padažas

Grill krevetės    10.00 €
Apelsinų-mėtų salsa/ trumais paskaninta kukurūzų polenta

Poke bowl su lašiša    11.00 €
Ryžiai/ lašiša/ avokadas/ agurkas/ morkos/ sojos pupelės/ ridikėliai/ marinuotas imbieras

DESERTAI
Mūsų gamintas obuolių pyragas    3.00 € 

Ledai/ uogos
  

Šokoladinis fondantas    4.50 €
Vanilinai ledai/ karštas vyšnių padažas

Amerikietiškas sūrio pyragas    4.50 €
Sūdyta karamelėSūdyta karamelė

Ledai/ šerbetas    3.50 €


