
 
 

  

SAKOMA, KAD ŽMONĖS, KURIE MĖGSTA 
SKANIAI PAVALGYTI, YRA GERIAUSI. 
O MES SU TUO IR NESIGINČIJAM!  

Valgymas –  vienas didžiausių malonumų. 
O kad potyris pranoktų jūsų lūkesčius, labai svarbu pasirinkti tinkamą alų. 

Kiekvienaspatiekalas – nuo jūrų ešerio iki mūsų rūkykloj 
rūkytų minkštutėlių šonkauliukų – ne tik yra įkvėptas jūros, bet ir puikiai tinka 

prie skirtingų rūšių alaus, kuris yra gerokai įvairiapusiškesnis gėrimas, 
negu įsivaizdavote. O jei nežinote, ką pasirinkti, klauskite – mes čia, 

Klaipėdoje, labai mėgstam klausimus. 
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UOSTO KLASIKOS MĖSAINIS

 
Atlanto pamėgtas Chipotle padažas, nugulęs ant
Ubrijošę bandelės, kartu su "smashed" būdu pagamintu, 
brandintos jautienos paplotėliu, šonine, pomidoru, marinuotu 
mėlynuoju svogūnu ir apetitingai išsilydžiusiu čederiu.  
Alergenai: 1,3,7                   

Vištienos krūtinėlė, išsivoliojusi panko džiūvėsėliuose ir plaktame
kiaušinyje su šlakeliu citrinos sulčių bei alyvuogių aliejaus. 
Šalianugulę kale salotos, žirnių ankštys, gruzdintos bulvytės ir aštrus
ananasų padažas. 
Alergenai: 1,3

 

 

 

 

      FIRMINIS „BHOUSE“ MĖSAINIS  

BHOUSE rūkytos , lėtai keptos ir plėšytos kiaulienos mentės mėsainis, 
pagardintas traškiais keptais svogūnais, patiekiamas su  kopūstų 
salotomis bei salstelėjusiu BBQ padažu.  
Alergenai: 1,3.                                                                         

      ĮDEGUSI KRŪTINĖLĖNEW   

ŠONKAULIAI KAIP NIUJORKE  

Iš užjūrio atklydę, dūmo matę, Niujorko stiliaus kiaulienos šonkauliai. 
Atplaukia kartu su keptomis saldžiosiomis bulvėmis, čirškiančiame 
svieste išmaudyta kukurūzo burbuole ir gaiviomis coleslaw salotomis. 
Alergenai:3,7  

Visi mūsų patiekalai yra patiekiami su užpilu. 
Prašome informuoti jus aptarnaujantį padavėją, 
jei pageidaujate, kad maistą patiektume be užpilo. 
Taip pat kreipkitės į padavėją dėl papildomos 
informacijos apie galimus alergenus.   

 

Rūkyta mūsų rūkykloje
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12,2 €   

11 €   

14,5 €

14,5 €



NEW

NEW

LOCMANO SUMUŠTINIS 

DREIFUOJANTI BUJA

 
Iš abiejų pusių burokėlių duona, godžiai apgaubusi
jautienos nugarinę su portabelo grybais, pasilydžiusį  
raudoną čederį ir sultingus raudonuosius svogūnus su  špinatais. 
Apkrapyta žolelių mišiniu Ir apšlakstyta trumų  majonezu su sirača. 
Galime pagaminti ir vegetarišką  sumuštinio versiją. 
Alergenai:  1,3,7                                                           

Ėriuko karka, paskandinta Baltijos tamsiame aluje, 
kol iškaito iki tobulo minkštumo. Kartu su pastarnokais, 
morkomis ir saliero gumbu bei rozmarinų ir čiobrelių deriniu. 
Alergenai: 7,9                                                           

  
          BOLIVINIŲ BALANDŲ DUBENĖLIS

 

Pasikrauk į triumą vitaminų ir baltymų iš brokolių,
saldžiųjų bulvių, skrudintų grikių, riešutų, kalendrų 
bei miso ir sezamų padažo. 
Alergenai:5,6,8,11 

 

VIDURŽEMIO ŽUVELĖ   

Į traškią auksinę alaus tešlos plutelę įkliuvusi sultinga dorados filė. 
Šalia jos - dosniai bulvių košės su žirneliais, "Wasabi" majonezo, 
paskaninto kaparėliais, ir šviežių salotų.
Alergenai:1,3,4,7                                                                           

Visi mūsų patiekalai yra patiekiami su užpilu. 
Prašome informuoti jus aptarnaujantį padavėją, 
jei pageidaujate, kad maistą patiektume be užpilo. 
Taip pat kreipkitės į padavėją dėl papildomos 
informacijos apie galimus alergenus.   

 

Rūkyta mūsų rūkykloje
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9,8 €

16,8 €

400g /500g      20,7 €/25,7 €

NEW 



RAUSVOSIOS BULVYTĖS  

Pakeptos bulvytės, sugriu vusios lėkštėje kaip pliauskos 
malkų įlankoje, pagardintos firminiu šefo prieskonių mišiniu 
iš saldžiosios ir rūkytos paprikos bei krapų. Patiekiama su 
naminiu pomidorų padažu. Alergenai: 3 

SODRIAI SKRUDINTA DUONA  

Gardi trijų rūšių duona, kaip reikiant paskrudinta ir česnakais 
išvaškuota, į saulėje džiovintų pomidorų, ir bazilikų užtepėles  
įsikniaubusi. Alergenai: 1,3  

TOLIMOJO PLAUKIOJIMO 
AVINŽIRNIAI  

Šiek tiek aitrūs, sodraus skonio avinžirniai, pakepinti su čioriso 
dešra, paprikomis ir grybais. Galima ir vegetariška opcija.  

KEPTOS SALDŽIŲJŲ BULVIŲ LAZDELĖS 
 

Auksaspalvės kaip saulėlydis virš horizonto, traškios
saldžiųjų bulvių lazdelės ant stalo leidžiasi su švelniais 
BBQ ir tunų padažais. Alergenai: 3, 4, 10  

SKUMBRIŲ UŽTEPĖLĖ  

Ypatinga naminė skumbrių užtepėlė, patiekiama su
gaiviai traškiais šviežiais agurkėliais ir paskrudinta 
prancūziška duonele. Alergenai: 1, 3,4, 10  

ŠONINĖS TIRPSMAS  

Užkandis yra pasiruošimas vakarienei, preliudija sužadinanti 
apetitą. Mūsų rūkykloje rūkyti, lėtai kepti ir BBQ padažu 
glazūruoti kiaulienos šoninės gabaliukai - tiesiog tobula 
įžanga į vakarienę. Ragaukite kartu su krienų padažu ir 
marinuotais svogūnais. Alergenai: 10  

Visi mūsų patiekalai yra patiekiami su užpilu. 
Prašome informuoti jus aptarnaujantį padavėją, 
jei pageidaujate, kad maistą patiektume be užpilo. 
Taip pat kreipkitės į padavėją dėl papildomos 
informacijos apie galimus alergenus.   

 

Rūkyta mūsų rūkykloje
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HALUMIO SŪRIO LAZDELĖS  

Kepto halumio sūrio lazdelės, patiekiamos 
kartu su bazilikų - majonezo padažu. Alergenai: 3,7 

JACHTKLUBO KREVETĖS  

Liepsnose su raudonuoju kariu ir chipotle padažu 
susitikusios krevetės. Šiek tiek aitrios, patiekiamos dar 
garuojančios, su itališka čiabatos duonele. Alergenai: 1,2  

SKRUDINTI VIŠTIENOS SPARNELIAI  

Viliojančiai apskrudę, šiek tiek aitrūs, glazūruoti BBQ 
vištienos sparneliai su šalia sugulusiomis agurkų lazdelėmis.
Alergenai: 1,7   

 

SILKĖS KAPOTINIS  

Iš širdies pamarinuoti žuvies kubeliai su jūros gaivumo
pomidorų salotomis ir ypatingųjų wakame dumblių salotų 
karūna. Alergenai: 4,11  

BHOUSE NACHOS  

Dosni lėkštė kukurūzų traškučių, kuriems nepagailėta
čioriso. Viskas užtaisyta kelių rūšių sūriu, aštria čili salsa, 
pupelėmis bei palydėta jalapenų salvėmis. 
Alergenai: 7  

MĖSOS LĖKŠTĖ  

Mes žinom, kad mėgstate dalintis - tad paruošėme jums 
fantastišką rinkinį. Kilogramas geriausių mėsos kąsnelių: 
vištienos sparneliai, kiaulienos šoninė, šonkauliukai, 
„pulled pork“ kartu su raugintomis daržovėmis. 
Pasotins mažiausiai keturis jūreivius.  
Alergenai: 1,7,10 

Visi mūsų patiekalai yra patiekiami su užpilu. 
Prašome informuoti jus aptarnaujantį padavėją, 
jei pageidaujate, kad maistą patiektume be užpilo. 
Taip pat kreipkitės į padavėją dėl papildomos 
informacijos apie galimus alergenus.   

 

Rūkyta mūsų rūkykloje
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12,6 €

54 €

8,8 €



SALOTOS

SRIUBOS

 

BHOUSE SALOTOS  
Romaninės salotos, pagardintos firminiu šefo padažu. 
Alergenai: 3,4,7,10  

Prie salotų galite pasirinkti:  
keptą halumis
vištieną
krevetes

 

ŽUVIENĖ  
Smulkiai pjaustyti žuvies, salierų, morkų bei bulvių gabalėliai 
sodriame žuvies bei žolelių sultinyje. Alergenai 1,4,9  

ŠALTIBARŠČIAI*

 
Tradiciniai lietuviški šaltibarščiai, patiekiami su 
apkeptomis bulvytėmis. Alergenai: 3,7                             

Visi mūsų patiekalai yra patiekiami su užpilu. 
Prašome informuoti jus aptarnaujantį padavėją, 
jei pageidaujate, kad maistą patiektume be užpilo. 
Taip pat kreipkitės į padavėją dėl papildomos 
informacijos apie galimus alergenus.   

Rūkyta mūsų rūkykloje
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*sezoninis  



LABAI ŠOKOLADINIS, MŪSŲ GAMINTAS 
BRAUNIS SU VANILINIAIS LEDAIS  

Alergenai: 1,3,5,7,8 

FIRMINIS DEKONSTRUOTAS SŪRIO 
PYRAGAS SU BALTUOJU ŠOKOLADU 
Alergenai: 1,3,7 
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5,9 €

6,6 €



 

1. Glitimo turintys javai ir jų produktai.  
2. Vėžiagyviai ir jų produktai. 
3. Kiaušiniai ir jų produktai. 
4. Žuvis ir jos produktai. 
5. Žemės riešutai ir jų produktai. 
6. Sojų pupelės ir jų produktai. 
7. Pienas ir jo produktai. 
8. Riešutai ir jų produktai. 
9. Salierai ir jų produktai. 
10. Garstyčios ir jų produktai. 
11. Sezamų sėklos ir jų produktai. 
12. Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija 

didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, išreikti kaip SO2. 
 

 
13. Lubinai ir jų produktai. 
14. Moliuskai ir jų produktai.
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