
KUCHNIA DWORSKA NOBLE RECIPES  
Dawna kuchnia litewskich dworów przeżywa obecnie renesans. 

Przykładem jest zespól dworski w Zyplach (Zypliai) znajdujący się  
w płd.-zach. rejonie Litwy. W dworze możesz zjeść czterodaniowy obiad,  

a w menu znajdziesz takie specjały jak pieczone w ognisku gołąbki, 
dziczyznę i zupę piwną.  ❚ The cuisine of Lithuania’s ancient nobility is now 

experiencing something of a renaissance. Take Zypliai Manor  
in the south-west of Lithuania, for example. There you’ll find dishes brought 

in four courses, with the menu including such delicacies as bonfire  
roasted dove, game, and beer soup.

POD ŻAGLAMI 
UNDER WHITE SAILS

Jeśli wybierzesz się do portowej 
Kłajpedy powinieneś udać się  

na pokład „Meridianas” – sławnego 
żaglowca. Skończywszy 

przemierzanie mórz i oceanów 
żaglowiec obecnie mieści na 

pokładzie elegancką restaurację 
oferującą głownie dania rybne.  
❚ If you are visiting the seaport 

Klaipėda you should visit its most 
famous celebrity, the white-sailed 
sea-boat, the „Meridianas”. With its 
days on the ocean waves behind it, 

the boat now hosts an elegant 
restaurant with a menu of mainly 

fish dishes.

KĄPIEL PIWNA 
BEER BATH

Kilka ośrodków Spa na Litwie 
oferuje prawdziwie niezwykle 

doznania – kąpiel w piwie. Podczas 
kąpieli w ciepłym, pachnącym 

chlebem piwie możesz delektować 
się szklanką zimnego piwa 
beczkowego warzonego  

w miejscowym browarze. ❚ Several 
Lithuanian SPAs offer a truly unique 

experience – a beer bath. Whilst 
soaking in the warm, bread-

smelling beer, you can enjoy a cold 
glass of draft beer produced  

in a local brewery. 

LATAJĄCA RESTAURACJA  
FLYING RESTAURANT  
Litwa jest jednym z niewielu krajów, w których 
możliwy jest przelot ponad stolicą balonem na 
ogrzane powietrze. Podczas podziwiania z lotu 
ptaka wileńskiej starówki można spróbować 
dań przygotowanych przez szefa kuchni.  
❚ Lithuania is one of the few countries where 
you can sightsee in the capital city from the 
comfort of a hot air balloon. And while you are 
taking in the beauty of Vilnius‘ old town from 
above,  you can also now enjoy dishes prepared 
by a professional chef.

PRZY ZAKONNYM STOLE  
AT THE MONKS’ TABLE

Barokowe założenie pokamedulskie w Pożajściu 
koło Kowna, drugiego co do wielkości miasta 

Litwy, jest jednym ze skarbów narodowych. 
Obecnie w klasztorze znajduje się jedna  

z najlepszych restauracji w kraju. Możesz tam 
delektować się we wspaniałych wnętrach 

wspaniałościami miejscowej kuchni. ❚ With its 
stunning Baroque architecture, Pažaislis 

monastery, located close to Lithuania’s second 
biggest city Kaunas, is one of the country’s 

treasures.  The monastery is also home to one of 
the country’s best restaurants. So, you can enjoy 
gourmet food in the most illustrious of interiors.

doświadczeń kulinarnych na Litwie
TOP5

gourmet experiences in Lithuania

Podczas zwiedzania Litwy zawsze należy zostawić w żołądku nieco miejsca 
dla nowych doświadczeń kulinarnych. Niektóre z nich znajdziesz tylko  

w tym kraju. | While visiting Lithuania, you should always leave a little room 
on your plate for new culinary experiences.  Some of them, you’ll find,  

are even exclusive to Lithuania.

Najlepsze litewskie restauracje: www.30bestrestaurants.lt
Więcej smakowitych propozycji można znaleźć na www.lithuania.travel i Facebooku „Lithuania. Real is beautiful”.   
/ Best Lithuanian restaurants: www.30bestrestaurants.lt 
More tasty discoveries can be found at www.lithuania.travel, Facebook „Lithuania.Real is beautiful“
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