
UŽKANDŽIAI

Antipasti - užkandžių lėkštė dviems         10 eur
Sidre ir pomidorų padaže troškintos chorizo
dešrelės, 4 tapas su parūkyta lašiša, vytintu
Jamon Serrano kumpiu ir grill daržovėmis.

Antipasti - užkandžių lėkštė keturiems     15 eur
Sidre ir pomidorų padaže troškintos chorizo
dešrelės, 8 tapas su romesco ir aštuonkoju,
parūkyta lašiša, vytintu Jamon Serrano kumpiu
ir grill daržovėmis.

Sūrių lėkštė                                                 12 eur
Cheddar sūris, kietasis itališkas sūris,
prancūziškas Brie, bei ožkų sūris. 

Marinuotų alyvuogių užkandis                  8 eur

Brie sūrio karštas užkandis dviems          10 eur

Grill krevetės firminiame Flow padaže     8 eur

SRIUBOS

Brandintos jautienos troškinys                7/9 eur 
Meksikietiškų vėjų įkvėpta soti jautienos
ir pomidoų sriuba su grilinta chalapos paprika.
Aštru, bet tik tiek, kiek norisi.

Flow žuvienė                                               12 eur
Kvepianti pankoliais ir šafranu,
prancūziško stiliaus žuvienė.

SALOTOS

Sočiosios Flow salotos                                9 eur
Sezono salotos su grill vištiena, mėlynojo
pelėsio sūriu, skrudinta šonine, avokadu,
mėlynaisiais svogūnais ir pomidoriukais.

Salotos su Burrata                                      8 eur
Gaivios salotos su buivolių pieno
mocarelos sūriu Burrata ir uogomis.

KARŠTIEJI PATIEKALAI

Risotto su baravykais                                  9 eur
Itališkas daugiaryžis iš Arborio, su svieste
keptais baravykais bei trumų aliejumi.

Pasta                                                            8 eur
Švieži makaronai su gorgonzolos sūrio padažu.

Ratatouille                                                    8 eur
Daržovių troškinys su kaimišku marinara padažu.

Juodojo Grenlandijos paltuso filė             16 eur
Svieste kepto paltuso file su batatų 
ir grietinėlės piure.

Midijos  12 eur                                                      
Garintos balto vyno ir grietinėlės padaže su
šviežiais bazilikais ir belgiškomis bulvytėmis.

Jautienos antrekoto RIB EYE                     24 eur
steikas (~330gr) su grill daržovėmis 

Ėriena su pastarnokais   19 eur                           
Naujosios Zelandijos ėriena su neragauta karamelizuotų 
pastarnokų piure.

Amerikietiškos jautienos
Black angus didkepsnis  18 eur                           
Black Angus jautienos mentės kepsnys su porto redukcijos ir 
juodojo šokolado padažu. Dariaus ir Girėno g.10, Plungė | +37064799992 | oginskihotel.lt

Prancūziška barbarisinės antienos
krūtinėlė  16 eur                                                    
Ilgai gaminta antienos krūtinėlė su
perliniu couscous bei vyne virta kriauše.

Aštuonkojis   21 eur                                                    
Aštuonkojo kojos gamintos ant grilio su 
romesco padažu.

New York sūrio pyragas                             5 eur

MENIU MAŽIESIEMS

Trinta aksominė moliūgų sriuba                3 eur

Švieži makaronai su kalakutienos             8 eur
kukuliukais                                                   

Lietiniai blyneliai su bananais              4,50 eur

Lietiniai blyneliai su varške                   4,50 eur

Amerikietiški blyneliai su klevų sirupu  4,50 eur

Kalakutienos kepsnys                                  9 eur
Kalakutienos kepsnys, įdarytas pistacijų riešutais ir
spanguolėmis, patiekiamas su apkepta batatų bulve.

Maloniai prašome perspėti personalą apie Jūsų alergijas maistui.
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