EDUKACINIAI PIETŪS IR VAKARIENĖS

2022 METAI

Lietuvininkų valgių ypatumai
Patiekiami mūsų regionui būdingi XIX a. pabaigoje –
XX a. pradžioje kiekvieno lietuvininko šeimoje
valgyti pietūs:
mažlietuviškas šiupinys,
kuchenas (dažniausiai štrudelis),
ir kafija (gilių kava).

Pietų/vakarienės metu turistai sužino apie tradicinius šio krašto
patiekalus, jų skirtumus ir panašumus su lietuvių, žemaičių bei vokiečių
patiekalais ir, žinoma, sočiai pavalgo.
Papasakosime kaip buvo medžiojamos meškos. Jei pavyks, medžioklės
priemones galėsite išbandyti ir Jūs.

Edukacijos trukmė apie 1,5-2 val.
Kaina asmeniui:
suaugusiam – 9 EUR
vaikui – 8 EUR

Valdininko pietūs
Patiekiami mūsų regionui būdingi XIX a.
pabaigoje – XX a. pradžioje dažniausiai valgomi
valdininko pietūs:
šnicelis (muštos kiaulienos arba veršienos mėsa),
kuchenas (dažniausiai štrudelis),
kafija (gilių kava).

Pietų/vakarienės metu turistai sužino apie tradicinius šio krašto patiekalus, jų
skirtumus ir panašumus su Lietuvių, Žemaičių, bei Vokiečių patiekalais ir,
žinoma, sočiai pavalgo. Papasakosime kaip buvo medžiojamos meškos. Jei
pavyks, galėsite medžioklės priemones išbandyti ir Jūs.

Edukacijų trukmė

apie 1,5-2 val.

Kaina asmeniui – 12 EUR

Dvaro pono pietūs
Patiekiama specialaus paruošimo žvėriena,
užkandžiai, kuchenas (pyragas), kafija arba tija.
Kaina asmeniui – 18 EUR

Žvejo pietūs
Soti tradicinė žuvienė arba žuvies sriuba. Ruošiama ant
laužo dalyvaujant kartu ir turistams.
Išgirsite pasakojimus apie XIX-XX a. žvejybą, medžioklę,
bitininkystę bei kitus amatus.
Trukmė apie 1,5-2 val.
Kaina asmeniui – 5 EUR

Jėgerio sriuba
Soti tradicinė sriuba su žvėriena.
Ruošiama ant laužo dalyvaujant kartu ir
turistams.
Kaina asmeniui – 5 EUR

Omamos (močiutės) skanėstai
Tradiciniai šio krašto patiekalai – vofeliai su kafija (gilių kava)
arba tija (arbata), vaikų saldainiai – džiovintų vaisių cukatai,
įvairių skonių medus, bei kitokie skanumynai vaikams, bet
labai mėgstami ir suaugusiųjų.
Kaina asmeniui – 5 EUR

Tradicinis Mažosios
Lietuvos maistas
Aptarnaujame grupes nuo 20 asmenų. Esant
mažesnėms grupėms kainos derinamos.
Būtinas išankstinis užsakymas.
Galime pagaminti maistą nevalgantiems mėsos.
Esant pageidavimui edukacijas galime rengti bei
šiuos patiekalus ruošti (pristatyti) Jūsų
šventėje, renginyje.
Visos kainos nurodytos su PVM.
Rašome sąskaitas faktūras.
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