Būkite pasveikinti,
Malonu Jus matyti MONTE PACIS, įkurto vienuolyno svečių namuose, kuriuos
fundatorius K.Z.Pacas pastatė sau, savo svečiams ir keliautojams apsistoti. XVII a.
šiuose namuose derėjo čia pat veikiančio vienuolyno ramybė, LDK didikų gyvenimas,
svečių ir keliautojų šurmulys, kokybiškas maistas, geras vynas. Penktus metus
veikiantis MONTE PACIS įrodo, kad tai įmanoma ir XXI a. Didingą istoriją, dvasingą
kaimynystę ir ypatingą Pažaislio dvasią pildome šiltu apsiėjimu ir pagarba Jums,
mūsų svečiui, gražiomis pramogomis ir skaniu maistu, nes maistas – vienas iš būdų
parodyti meilę, o stalas – viena iš švenčiausių vietų,
kur susirenkame...

Svetingumo komplekso MONTE PACIS vadovė – someljė Indra Ramanauskienė
Restorano MONTE PACIS virtuvės komanda, vadovaujama šefo Roko Vasiliausko,
kviečia Jus paragauti naujausių, lietuviška žiema dvelkiančių patiekalų iš A la Carte
arba šios dienos degustacijos meniu. „Būtent Lietuvos žiema ir šio laikotarpio
laimikiai ar gėrybės, vaikystės skonių prisiminimai, švenčių tradicijos bei stiprėjantis
entuziazmas puoselėti mūsų baltiškąją sezoninę virtuvę įkvėpė mane, o vėliau užkrėtė
ir visą virtuvės komandą sukurti šį meniu. Tik lietuviška produkcija, tik sezoninė
augmenija, natūralumas ir grynumas. Tikiuosi, kad moderniai patiektas aguonpienis,
„studentiškas" bulvių blynas, miežių košė ar nostalgiškasis „Napoleonas" – sukels
skanius ir šventinius žiemos prisiminimus bei maloniai nustebins.
„Taip pat kviečiu pasinerti į MONTE PACIS restorano spektaklį - geriausių mūsų 9
patiekalų degustaciją, atspindinčią vieningos ir ugningos virtuvės komandos
profesionalumą ir patirtis, modernėjančias technologijas ir net Pažaislio istoriją.
Tikiuosi, kad besimainantys skoniai, aromatai, vaizdai lėkštėse, malonūs siurprizai
neprailgs ir tikrai primins gerą spektaklį. Na, o skubantiems pasiūlysime trumpesnį, 3
patiekalų meniu."

Restorano MONTE PACIS virtuvės šefas Rokas Vasiliauskas

Devynių patiekalų degustacinis meniu - 55 €
Trijų patiekalų meniu - 33 €
Prie patiekalų priderinto vyno rinkiniai:
Aštuonių rūšių kolekcinio vyno degustacija – 35 €
Penkių rūšių kolekcinio vyno degustacija – 27 €
Trijų rūšių kolekcinio vyno degustacija – 20 €

UŽKANDŽIAI

„Ėriuko liežuvis“ 10, 00 €

Šaltalankiai, daiginti žirniai, juodasis ridikas

„Rūkyta lydeka“ 9, 00 €

Rauginti kopūstai, kaliaropė, topinambai

„Svogūnų sultinys“ 8, 00 €

Lietuvoje auginti ,,Shitake‘‘ grybai, miežiai, porų aliejus

KARŠTIEJI PATIEKALAI

„72+ dienas brandinta lietuviška jautiena“ 23, 00 €
Gelteklė, kefyras, svogūnų lukštai, degintas sviestas

„Žarijose kepta žuvis“ 19, 00 €

Raugintos šparaginės pupelės, ropė, ,,Koji‘‘

„Kiaulienos šoninė“ 18, 00 €

Svarainiai, krienai, bulvinis blynas, stumbražolių užpiltinė

„Burokai“ 16, 00 €

Džiovinti grybai, keptas varškės sūris, burokų putėsiai

DESERTAI

„Moliūgas“ 6, 50 €

Aguonos, moliūgų putėsiai, aguonpienis

„Napoleonas“ 7, 00 €

Sluoksniuota tešla, kremas, kmynų ledai

„Lietuviški sūriai“ 9, 00 €
Pažaislio obuolių ,,Chutney‘‘

Jei esate alergiški tam tikriems maisto produktams, informuokite apie tai Jus aptarnaujantį padavėją.
Mes noriai aptarsime visus reikalingus pakeitimus.

