


FARMERS CIRCLE

Tai iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas yra suteikti galimybę 
aplinkiniams maitintis geresniais, sveikesniais ir skanesniais produktais 
iš gamtos.

Ūkyje „Farmers Circle“ mes visokeriopai atsižvelgiame į natūralius 
gamtos vyksmus ir nedarome nieko, kas būtų prieš gamtą. Mes 
norime sukurti tokį ūkį, kuris pats savyje sukurtų sistemą ir būtų 
savipakankamas.

Tikimės, kad sukursime drauge dirbančių ūkininkų bendruomenę, 
kuri padės pasiekti skirtingas rinkas, patenkinti skirtingus visuomenės 
poreikius bei pristatyti  vientisą istoriją ir koncepciją.



BRASERIJA „14HORSES“

Braserija „14Horses“ yra įsikūrusi pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje. Prieš daugelį 
metų dabartinės braserijos vietoje buvo įkurdintos kilmingos šeimos arklidės. Tais laikais 
buvo sakoma, jog reikia turėti 14 žirgų, kad būtum pripažintas didiku, taip ir gimė šios 
vietos pavadinimas.

Mūsų braserijos virtuvei vadovauja aistringas vyriausiasis šefas Andrius Kubilius, kuris 
kuria autentišką maistą, įkvėptą Lietuvos ir Baltijos regiono gamtos, gyvensenos ir 
istorijos. Prieš atveriant duris, 2018 metų gegužę, Andrius mėnesių mėnesius praleido 
tyrinėdamas pamirštus vietos ingredientus. Jį taip pat įkvėpė mūsų protėvių receptai ir iš 
naujo atrasti, ilgą laiką užmarštyje buvę skoniai, kurie ir sudaro Baltijos regiono kulinarinį 
identitetą. Ši paieškų kelionė vis dar yra pirminėje savo stadijoje, tačiau mes kasdien 
žengiame vis po naują žingsnį pirmyn.

Braserijos „14Horses“ someljė Silvija Jums parinks unikalius gėrimus iš Baltijos regiono 
bei pristatys platų puikiausių vynų ir šampanų iš viso pasaulio pasirinkimą. Čia Jūsų 
lauksime gardžių pusryčių, verslo pietų ar jaukios vakarienės metu. Draugiškas bei turintis 
daug žinių apie maistą ir gėrimus kolektyvas stengsis kiekvieną apsilankiusį pasijausti 
kaip svečiuose pas gerą bičiulį. Restorano vadovas Eimantas yra geriausias svetingumo 
įrodymas bei užduoda natą profesionaliai ir tuo pačiu laisvai nuotaikai.

Vieta: Didžioji g. 7, Vilnius



Braserija 14Horses
60 sėdimų vietų. Vidutinės išlaidos 70€ svečiui (tik maistui)
100 stovimų vietų. Vidutinės išlaidos 45€ svečiui
Mažiausios renginio išlaidos, jei yra pageidaujama uždaryti
restoraną - 3.500€ 

Braserija 14Horses & Sofija baras
90 sėdimų vietų. Vidutinės išlaidos 70€ svečiui (tik maistui)
150 stovimų vietų
Mažiausios renginio išlaidos šiose dvejose erdvėse  5.500€





BARAS „SOFIJA“

Baras yra pavadintas grafaitės Sofijos Tyzenhauzaitės garbei, kuri yra gerai žinoma ne tik dėl 
jos svetingumo rengiant ištaigingiausius vakarėlius būtent šioje vietoje prieš beveik 300 metų, 
tačiau ir dėl to, jog yra pirmoji lietuvė moteris rašytoja. 

Bare “Sofija” mes turime didelį kokteilių, vynų bei stipriųjų gėrimų pasirinkimą. Barmenai Jums 
pagelbės išsirinkti labiausiai patinkantį klasikinį ar mūsų kurtą specialų kokteilį iš unikalių Baltijos 
regiono ingredientų, o someljė Silvija pasiūlys daugybę skirtingų gėrimų, tarp kurių galėsite 
susipažinti ir su pačiais rečiausiais ir rafinuočiausiais vynais bei šampanais iš viso pasaulio.

Jei atvirai, bare “Sofija” koncentruojamės ne tik į gėrimus. Mūsų vyriausiasis šefas Andrius Jums 
pasiūlys autentišką maistą, įkvėptą Lietuvos ir Baltijos regiono gamtos, gyvenimo būdo ir istorijos.
Tiek į barą tiek ir į virtuvę dauguma ingredientų atkeliauja iš mūsų pačių šalia Ukmergės įkurto 
500 hektarų ploto ūkio „Farmers Circle“. Tam, kad gautume pačius geriausius ingredientus, 
neapsiribojame tik savo ūkiu – bendradarbiaujame su kitais smulkiais ūkininkais, įsikūrusiais aplink 
Vilnių, ieškome šviežiai pagautos žuvies iš Lietuvos ežerų bei jūros.

Bare „Sofija“ Jus pasitiks nuostabi aplinka ir geriausia kava mieste. Dienos metu atmosfera čia 
laisva, bet taip pat nuteikianti darbui, na o mūsų restorano vadovas Eimantas visuomet nusiteikęs 
draugiškam pašnekesiui ir pasistengs, jog visi čia jaustųsi kaip namuose. Sutemus lauke – ir bare 
pritemdome šviesas bei pagarsiname muziką, paversdami „Sofiją“ puikiausia vieta susitikti su 
draugais ir smagiai praleisti vakarą. 

Tikime, jog šiltuoju sezonu turime pačią jaukiausią ir tuo pačiu metu privačiausią terasą Vilniuje, 
kur galėsite mėgautis mūsų kuriamu maistu ir gėrimais po žvaigždėtu dangumi.

Vieta: Didžioji g. 7, Vilnius



„Sofija“ baras 
50 sėdimų vietų. Mažiausios išlaidos, jei norite uždaro renginio 2.000€ 

Braserija „14Horses“ & „Sofija“ baras
90 sėdimų vietų. Vidutinės išlaidos 70€ svečiui (tik maistui)
150 stovimų vietų
Mažiausios renginio išlaidos šiose dvejose erdvėse 5.500€





NINETEEN18

Nineteen18 yra mažas 27 vietų restoranas, kuriame yra improvizuojama vietiniais 
produktais ir perteikiant juos inovatyviais degustaciniais meniu. Restorano 
pavadinimas yra skirtas paminėti 1918-uosius metus, kuomet Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, o šefas Matas Paulinas sukūrė tokią aplinką, kuri tiria ir pabrėžia 
region kulinarinį paveldą. 

Dauguma produktų čia yra gaunami iš restoranui priklausančio ūkio bei kitų, netoliese 
esančių vietovių, o Paulinas vakarienių metu svečius supažindina su etnografinių 
temų šiuolaikiškomis interpretacijomis. ‚Dirbdami atsakingai, tvariai ir kaip įmanoma 
glaudžiau su natūraliais gamtos ciklais, mes užtikriname gėrybių iš savo ūkio 
fermentavimą, marinavimą ir visokį kitą konservavimą, kad galėtume juos naudoti 
visų metų bėgyje“, - Matas pasakoja apie dalykus, kurie jį įkvepia. 

Nineteen18 yra vienas naujausių vietinės restoranų bendruomenės narys, kuris 
siekia surasti kokia turėtų būti lietuviškos ateities virtuvės kryptis ir apie ką ji turėtų 
būti. ‚Mes stengiamės būti aktyvūs ir smalsūs šio judėjimo nariai“, - patvirtina Matas. 
‚Be vis vykstančių intensyvių mūsų tradicijų, susijusių su ūkininkavimu, laukinių 
gėrybių rinkimu bei maisto produktų konservavimo, paieškų ir tyrinėjimų, mes taip 
pat sukūrėme vietinių šefų, amatininkų ir ūkininkų bendradarbiavimų tinklą, kuriame 
tyrinėjame ir švenčiame puikius vietinius produktus, ir nekantraujame toliau tyrinėti 
šio tinklo potencialą“.

Vieta: Didžioji g. 7, Vilnius
27 sėdimos vietos. Vidutinės išlaidos - 175€ svečiui.
Mažiausios išlaidos, jei norite uždaro renginio - 4500€ 







14HORSES UPTOWN

14 Horses Uptown yra puiki vieta Jūsų privatiems vakarėliams ir šventėms 
pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje.

Šioje universalioje erdvėje mes galime padėti Jums suplanuoti jaukius 
vėlyvuosius pusryčius, bufeto stiliaus pietus, šventinę vakarienę ar 
kokteilių vakarėlį. 

Mūsų šefai Jums pasiūlys meniu iš šviežių, sveikų ir autentiškų ingredientų, 
kuris įkvėptas Lietuvos ir Baltijos šalių tradicijų ir kultūros.

Čia naudojame sezoniškas, iš vietinių Lietuvos ūkių bei Baltijos jūros 
atkeliavusias gėrybes, o taip pat dauguma ingredientų yra iš mūsų pačių 
ūkio „Farmer’s Circle“, įsikūrusio netoli Ukmergės.

Taip pat pasiūlysime platų Baltijos regiono gėrimų asortimentą bei 
geriausius vynus ir šampanus iš viso pasaulio.

Vieta: Trakų g. 14, Vilnius

150 sėdimų vietų. Vidutinė išlaidos - 60€ svečiui (tik maistui)
180-200 stovimų vietų. Vidutinės išlaidos - 45€ asmeniui
Mažiausios išlaidos sezono metu 4.000€ / ne sezono metu 3.000€
GRAFO galerija gali praplėsti renginio erdvę už papildomą 
120€ per valandą kainą 







GRAFO gallery

GRAFO galerija yra įsikūrusi Vilniaus senamiestyje, originaliuose bei 
ypač erdviuose istorinio pastato rūsiuose. Tai - išskirtinė erdvė šventei su 
artimaisiais, vakarienei su kolegomis ar verslo partneriais bei unikali vieta 
organizuoti seminarus ir įvairias konferencijas, kuriems galime pasiūlyti visą 
reikiamą įrangą. Galerijoje nuolatos yra rengiamos šiuolaikinio meno parodos, 
vykdoma edukacinė veikla, organizuojami susitikimai bei ekskursijos su 
pačiais menininkais ar meno ekspretais. 

GRAFO galerija  yra privati šiuolaikinio meno galerija, veikianti nuo 2015 
m. Vilniuje, Lietuvoje. Nuo pat savo veiklos pradžios galerija pristato 
jaunus, perspektyvius bei jau įsitvirtinusius meno pasaulyje Lietuvos ir 
užsienio menininkus, kurie kurie įvairiose vizualiojo meno srityse; tapyba, 
piešimas, objekto menas, fotografija, video menas, grafika. Bendradarbiaudama 
su tarptautinėmis galerijomis GRAFO taip pat pristato gerai žinomus 
Skandinavijos menininus. Galerija įsitvirtino kaip bendradarbiavimo, 
švietimo, edukacijos erdvė, taip pat vieta, kurio pristatomas menas atspindi 
naujausias šiuolaikinio meno tendencijas.

Vieta: Trakų g. 14, Vilnius

40 sėdimų vietų. Vidutinės išlaidos 50€ svečiui (tik maistui)
100 stovimų vietų. Vidutinės išlaidos 40€ svečiui
Mažiausios išlaidos renginiui 2.000€  




