
Pre-Order

Menu



Main course
Slow-stewed beef with 
garnish

Salad
Brie cheese salad

Dessert
Apple pie

Drinks
Red wine or juice
Coffee or tea

Pagrindinis patiekalas
Lėtai troškinta jautiena 
su garnyru

Salotos
Brie sūrio salotos

Desertas
Obuolių pyragas

Gėrimai
Raudonas vynas arba 
sultys 
Kava arba arbata

€15
L F M L
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Meals are served in a special inflight meal boxes. Ingridients listed on p.11.
Patiekalai pateikiami skrydžiui pritaikytoje maistinėje taroje. Patiekalų sudėtis pateikta 11 psl.

During the flight
01.  Always wear your mask and follow
 cough etiquette.
02.  Wash your hands. Soap is available in 
 lavatories for your safety and comfort.
03.  This aircraft was disinfected before your
 flight. In addition to that, this aircraft is  
 equipped with High-Efficiency 
 Particulate Air (HEPA) filters, which 
 capture >99% of airborne particles.
04.  Pay attention to and follow our 
 crew instructions.
05.  Use wet wipes to clean your hands or  
 give additional cleanliness to 
 the surfaces.

Skrydžio metu
01.  Visada dėvėkite veido kaukę ir laikykitės
 kosėjimo etiketo.
02.  Plaukite rankas. Muilą galite rasti lėktuvo 
 tualetuose.
03.  Šis lėktuvas buvo dezinfekuotas prieš  
 skrydį. Orlaivyje įrengti didelio 
 efektyvumo HEPA filtrai, kurie sulaiko  
 >99% ore esančių dalelių.
04.  Sekite ir laikykitės įgulos nurodymų.
05. Naudokite drėgnas servetėles rankoms 
 nusivalyti arba jei norisi papildomai 
 nuvalyti paviršius.
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Main course
Stuffed turkey breast 
with Mozzarella cheese 
and sun-dried tomatoes 
with garnish

Appetizer
Smoked salmon tartare

Dessert
Apple pie

Drinks
White wine or juice
Coffee or tea

Pagrindinis patiekalas
Įdaryta kalakuto 
krūtinėlė su mocarelos 
sūriu ir saulėje 
džiovintais pomidorais 
su garnyru

Užkandis
Rūkytos lašišos tartaras

Desertas
Obuolių pyragas

Gėrimai
Baltas vynas arba sultys 
Kava arba arbata

€15
L C M L

Main course
Salmon rolls with 
garnish

Salad
Feta cheese salad

Dessert
Apple pie

Drinks
White wine or juice
Coffee or tea

Pagrindinis patiekalas
Lašišos rožytės su 
garnyru

Salotos
Fetos sūrio salotos

Desertas
Obuolių pyragas

Gėrimai
Baltas vynas arba sultys 
Kava arba arbata

€15
S F M L

Meals are served in a special inflight meal boxes. Ingridients listed on p.11.
Patiekalai pateikiami skrydžiui pritaikytoje maistinėje taroje. Patiekalų sudėtis pateikta 11 psl.

Meals are served in a special inflight meal boxes. Ingridients listed on p.11.
Patiekalai pateikiami skrydžiui pritaikytoje maistinėje taroje. Patiekalų sudėtis pateikta 11 psl.
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Main course
Falafels with yoghurt 
sauce

Dessert
Cereal bar

Drinks
Juice or Coca-Cola, 
Fanta, Sprite

Pagrindinis patiekalas
Falafeliai su jogurtiniu 
padažu

Desertas
Javainių batonėlis

Gėrimai
Sultys arba Coca-Cola,
Fanta, Sprite

€7
V G M L

Main course
Chicken fillet steak with 
teriyaki sauce, with 
garnish

Dessert
Cupcake

Drinks
Coffee or tea

Pagrindinis patiekalas
Vištienos filė kepsnys 
su terijaki padažu, su 
garnyru

Desertas
Keksiukas

Gėrimai
Kava arba arbata

€8
L S M L

Meals are served in a special inflight meal boxes. Ingridients listed on p.11.
Patiekalai pateikiami skrydžiui pritaikytoje maistinėje taroje. Patiekalų sudėtis pateikta 11 psl.

Meals are served in a special inflight meal boxes. Ingridients listed on p.11.
Patiekalai pateikiami skrydžiui pritaikytoje maistinėje taroje. Patiekalų sudėtis pateikta 11 psl.
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Main course
Crispy chicken with 
french fries and 
vegetables

Drinks
Juice or Coca-Cola, 
Fanta, Sprite

Pagrindinis patiekalas
Traški vištiena su 
gruzdintomis bulvytėmis 
ir daržovėmis

Gėrimai
Sultys arba Coca-Cola,
Fanta, Sprite

€7
J P M L

Main course
Pasta with beef

Dessert
Cereal bar 

Drinks
Juice or Coca-Cola, 
Fanta, Sprite

Pagrindinis patiekalas
Makaronai su jautiena

Desertas
Javainių batonėlis

Gėrimai
Sultys arba Coca-Cola,
Fanta, Sprite

€7
 S P M L

Meals are served in a special inflight meal boxes. Ingridients listed on p.11.
Patiekalai pateikiami skrydžiui pritaikytoje maistinėje taroje. Patiekalų sudėtis pateikta 11 psl.

Meals are served in a special inflight meal boxes. Ingridients listed on p.11.
Patiekalai pateikiami skrydžiui pritaikytoje maistinėje taroje. Patiekalų sudėtis pateikta 11 psl.
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Main course
Pancakes with curd 
cream

Drinks
Juice

Pagrindinis patiekalas
Lietiniai su varškės 
kremu

Gėrimai
Sultys

€7
C H M L

Atsiskaityti galite grynaisiai pinigais, VISA ir 
Mastercard. 

Prekių skaičius lėktuve ribotas. Atsiprašome, 
jei Jūsų pasirinkta prekė jau parduota. Su 
savimi atsineštus alkoholinius gėrimus vartoti 
draudžiama. 

Asmenims iki 20 metų alkoholiniai gėrimai 
neparduodami. 

Visuose mūsų skrydžiuose nerūkoma.

We accept payments in cash, VISA and 
MASTERCARD. 

All items are subject to availability. We apol-
ogize if your first choice is not available. 
Consumption of your alcoholic beverages is 
not permitted. 

It is prohibited to sell alcoholic drinks to per-
sons under 20 years of age. 

Please note that all flights are non-smoking.

Information

Meal code
Patiekalo kodas

Allergens
Alergenai

SFML
Gluten-containing cereals, eggs and their products, soybeans and their 
products, milk and its products, mustard and their products, citrus fruits, 

sulphites, may contain traces of nuts and peanuts.

Glitimo turintys javai, kiaušinių ir jų produktų, sojų pupelės ir jų produktai, 
pienas ir jo produktai, garstyčios ir jų produktai, citrusiniai vaisiai, sulfitai, 

gali būti riešutų ir žemės riešutų pėdsakų.

LCML

LFML

Gluten-containing cereals, eggs and their products, soybeans and their 
products, milk and its products, mustard and their products, citrus fruits, 

celeries, sulphites, may contain traces of nuts and peanuts.

Glitimo turintys javai, kiaušiniai ir jų produktai, sojų pupelės ir jų produktai, 
pienas ir jo produktai, garstyčios ir jų produktai, citrusiniai vaisiai, salierai, 

sulfitai, gali būti riešutų ir žemės riešutų pėdsakų.

VGML

Gluten-containing cereals, eggs and their products, soybeans and their 
products, milk and its products, sulphur dioxide, sesame, may contain traces 

of nuts and peanuts.

Glitimo turintys javai, kiaušiniai ir jų produktai, sojų pupelės ir jų produktai, 
pienas ir jo produktai, sieros dioksidas, sezamo sėklos, gali būti riešutų ir 

žemės riešutų pėdsakų.

LSML

Gluten-containing cereals, eggs and their products, soybeans and their 
products, milk and its products, mustard and their products, citrus fruits, 

sesame, sulphites, may contain traces of nuts and peanuts.

Glitimo turintys javai, kiaušiniai ir jų produktai, sojų pupelės ir jų produktai, 
pienas ir jo produktai, garstyčios ir jų produktai, citrusiniai vaisiai, sezamo 

sėklos, sulfitai, gali būti riešutų ir žemės riešutų pėdsakų.

JPML

Gluten-containing cereals, eggs and their products, milk and its products, 
may contain traces of nuts and peanuts. 

Glitimo turintys javai, kiaušiniai ir jų produktai, pienas ir jo produktai, gali būti 
riešutų pėdsakų.

SPML

Gluten-containing cereals, eggs and their products, soybeans and their 
products, milk and its products, sulphur dioxide, sesame, may contain traces 

of nuts and peanuts.

Glitimo turintys javai, kiaušiniai ir jų produktai, sojų pupelės ir jų produktai, 
pienas ir jo produktai, sieros dioksidas, sezamo sėklos, gali būti riešutų ir 

žemės riešutų pėdsakų.

CHML
Gluten-containing cereals, eggs and their products, milk and its products, 

citrus fruits.

Glitimo turintys javai, kiaušiniai ir jų produktai, pienas ir jo produktai, citrusi-
niai vaisiai.

Meals are served in a special inflight meal boxes. Ingridients listed on p.11.
Patiekalai pateikiami skrydžiui pritaikytoje maistinėje taroje. Patiekalų sudėtis pateikta 11 psl.
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Our service flow

After the take-off, the cabin crew will distribute
pre-ordered meals first.

Depending on the amount, it may take more 
than an hour.

Then cabin crew will collect waste and start
buy-on-board service.

The amount of products is limited. 
We apologize in advance if your selection is not available.

Aptarnavimo eiga skrydžio metu
Iš pradžių orlaivio palydovai išdalins maistą keleiviams, 

užsisakiusiems jį iš anksto.

Priklausomai nuo užsakymų skaičiaus tai gali užtrukti virš valandos.

Tada įgula surinks salone esančias šiukšles ir pradės prekybą.

Prekių skaičius ribotas.
Atsiprašome, jei Jūsų pageidaujamos prekės nebeliko.


