
KONFERENCIJOS

Šiuolaikiškas ir atsakingas ūkis “Farmers Circle” įsikūręs gamtos apsuptyje, Radiškio kaime, Ukmergės  

rajone.  

 

Filosofija, kuria remiamės ūkyje, neapsiriboja tik organiškumu. Tikime, jog tvarumas yra lygus  

atsakomybei visiems mūsų daromiems veiksmams. Darbas su gamta, o ne prieš ją - yra mūsų veiklos  

pagrindas.  

 

“Farmers Circle” yra ne tik organiškas ūkis, bet ir originali renginių bei švenčių vieta gamtoje.  

 

Mūsų ūkyje rasite: renginių erdvę “Black Barn”, restoraną “Red brick”, nakvynės vietą “Sleeping Horse”,  

lauko amfiteatrą bei vietinės produkcijos parduotuvę, o virš jos įsikūrusią susitikimų erdvę “Grain Mill”  

su erdvia terasa.  

 

Žemiau pateiktoje brošiūroje rasite mūsų teikiamų paslaugų aprašymus. Kilus klausimams - susisiekite  

su mūsų renginių komanda.  

 

Jeigu turite renginio viziją ar idėjų šventės įgyvendinimui – susisiekite su mumis, nes dauguma dalykų  

yra įmanomi!  

 

APSILANKYMAS ŪKYJE SU PIETUMIS

Apsilankymo po mūsų 500 hektarų “Farmers Circle” ūkį metu, pasimėgaukite diena 

gamtoje ir sužinokite daugiau apie atsakingą ūkininkavimą.  

 

Ekskursiją ves mūsų ūkio vadovas, kuris pristatys skirtingas daržininkystės technikas, 

o Jūs savo akimis pamatysite, kaip daržovės ir žolelės yra auginamos mūsų daržuose. 

Taip pat Jūs turėsite galimybę aplankyti mūsų ūkio gyvulius ir pasivaikščioti palei 

tvenkinius ir giraites. Šią kelionę karūnuos gardūs ir sveiki pietūs restorane “Red 

Brick”, paruošti daugiausia iš ūkyje auginamų organiškų produktų.  

 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie "Farmers Circle” ar rezervuoti vieną iš 

erdvių - nedvejokite ir susisiekite.  

 

Į apsilankymo kainą įskaičiuota:  

> Ekskursijos po veikiantį ūkį trukmė: apie 1 val. 

> Sezoniški, “iš lysvės į lėkštę” tipo pietūs restorane “Red Brick” 

Papildoma informacija:  

> Mažiausias žmonių kiekis - 20 svečių, 

daugiausiai - 40 svečių vieno 

apsilankymo metu.  

> Minimali suma – 1500€ ( + 10% ūkio 

mokestis) 

> Kaina - 100€ asmeniui, į kurią 

įskaičiuota ekskursija, aptarnavimas ir 

maistas   

> Erdvi automobilių stovėjimo aikštelė  

> Viso renginio trukmė: apie 4 val.  

 

Papildomai:  

> Gėrimų degustacija (vynas, alus, gaivieji 

gėrimai ir pan.)  

> Gėrimų priderinimas   

> Kelionė į ir iš ūkio  

> Vieta kempingui  

   

Apgyvendinimas:  

> “Sleeping Horse” erdvė, talpinanti iki 50 

svečių 

Surenkite konferenciją unikalioje aplinkoje ir taip pabėkite nuo miesto šurmulio bei  

susitelkite į tai, kas svarbiausia Jūsų komandai. “Farmers Circle” konferencijų erdvės,  

apsuptos 500 hektarų tyros gamtos, pievų, miškų, gyvūnų ir daržų, suteikia galimybes  

pilnai susitelkti į darbą, o pertraukėlių metu atsipalaiduoti įkvepiančioje atmosferoje. Čia  

įkurdintos skirtingų dydžių erdvės leidžia surengti tiek mažas, tiek ir dideles  

konferencijas. 

Erdvės:  

 

> Privatus susitikimų kambarys "Grain Mill" su terasa, talpinantis iki 30 svečių  

> Funkcionali renginių erdvė "Black Barn" su terasa, optimaliai talpinanti iki 200 

svečių  

> Lauko amfiteatras  

 

Renginio išplanavimas: 

 

Papildoma informacija:  

> Sezoniškas “iš lysvės į lėkštę” tipo maistas 

Jūsų pusryčiams, pietums, vakarienėms, 

užkandžiams ir kavos pertraukoms 

> Būtina įranga konferencijoms: garso 

sistema, projektorius, ausinės, WI-FI  

> Erdvi automobilių stovėjimo aikštelė  

> Pilnas aptarnavimas ir techninė pagalba 

renginio metu  

> Minimali suma dienai - 3000€ (+ 10% 

ūkio mokestis) 

 

Papildomai galime suteikti:  

> Kelionė į ir iš ūkio  

> Vieta kempingui  

> Ekskursijos po ūkį 

 

Apgyvendinimas:  

> “Sleeping Horse” erdvė, talpinanti iki 50 

svečių  

> Partnerystė su šalia esančiais viešbučiais 

ir vilomis 

APSILANKYMAS ŪKYJE SU PIETUMIS

IŠKEISK OFISĄ Į GAMTĄ ARBA ORGANIZUOK  

TEAM BUILDING‘Ą ŪKYJE  

FARMERS CIRCLE 

Mes siūlome Jums ir Jūsų komandai praleisti laiką originaliai ir kokybiškai už Jūsų 

įprasto ofiso ribų. Mūsų modernus ūkis “Farmers Circle”, apsuptas 500 hektarų tyros 

gamtos ir gyvūnų, sukurs atpalaiduojančią atmosferą, kuri sustiprins ir paskatins 

komandos kūrybiškumą.  

 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie "Farmers Circle” ar rezervuoti vieną iš 

erdvių - nedvejokite ir susisiekite.  

 

Erdvės:  

 

> Privatus susitikimų kambarys "Grain Mill" su terasa, talpinantis iki 30 svečių  

> Funkcionali renginių erdvė "Black Barn" su terasa bendriems užsiėmimams ar 

kūrybinėms dirbtuvėms, optimaliai talpinanti iki 200 svečių  

> Restoranas "Red Brick", talpinantis iki 60 svečių 

> Erdvus lauko amfiteatras  

> Bet kur „Farmers Circle“ teritorijoje

Papildoma informacija:  

> Sezoniškas “iš lysvės į lėkštę” tipo 

maistas Jūsų pusryčiams, pietums, 

vakarienėms, užkandžiams ir kavos 

pertraukoms 

> Būtina įranga konferencijoms: garso 

sistema, projektorius, ausinės, WI-FI  

> Erdvi automobilių stovėjimo aikštelė  

> Pilnas aptarnavimas ir techninė pagalba 

renginio metu  

> Minimali suma dienai - 3000€ (+ 10% 

ūkio mokestis) 

 

Papildomai galime suteikti:  

> Kelionė į ir iš ūkio  

> Vieta kempingui  

> Ekskursijos po ūkį 

 

Apgyvendinimas:  

> “Sleeping Horse” erdvė, talpinanti iki 50 

svečių  

> Partnerystė su šalia esančiais viešbučiais 

ir vilomis 

GAMINK KARTU SU ŠEFU 

Nesvarbu, ar esate savo jėgomis pasitikintis, bet tik namuose praktikuojantis 

virėjas, aistringas maisto entuziastas ar visiškas pradedantysis - mūsų šefai ūkyje 

“Farmers Circle” Jus kviečia į interaktyvius mokymus, kurie ne tik edukuos, bet ir 

įkvėps siekti tobulėjimo aukštumų virtuvėje. Sužinokite apie naujausias 

gastronomijos tendencijas ir kulinarinius triukus, kuriuos mūsų šefai sukaupė per 

daugiau nei 10 metų patirties geriausiuose restoranuose bei stažuotėse 

užsienyje. Tai Jūsų šansas išmokti daugiau apie gastronomijos pasaulį ne iš 

vadovėlių, bet per praktinius užsiėmimus profesionalioje virtuvėje, kartu su 

šefais.  

Į “Gamink kartu su šefu” užsiėmimo kainą įskaičiuota:  

> Pasitikimo gėrimas  

> Švieži ingredientai iš “Farmers Circle” ūkio daržų  

> Pilnai įrengta virtuvė su profesionaliais įrankiais  

> Gaminsite du užkandžius, vieną pagrindinį patiekalą ir vieną desertą  

> Jūsų pačių pasigaminta vakarienė   

> Gamintų patiekalų atmintinės

Papildoma informacija:  

> Minimalus grupės dydis - 15 svečių, 

maksimalus - 30 svečių vienu metu.  

> Minimali suma – 2000€ ( + 10% ūkio 

mokestis) 

>Kaina - 100€ asmeniui 

>Trukmė: vidutiniškai 3-4 valandos   

> Pilnas aptarnavimas ir techninė pagalba 

renginio metu 

 

Papildomai galime suteikti:  

> Gėrimų degustacija (vynas, alus, gaivieji 

gėrimai ir pan.)  

> Gėrimų derinimas  

>"Gamink kartu su šefu” galime organizuoti 

ir gamtoje  

> Kelionė į ir iš ūkio  

> Vieta kempingui  

> Ekskursijos po ūkį  

> “Sleeping Horse” erdvė, talpinanti iki 50 

svečių  

FIRE CIRCLE 

Susiliek su laukine gamta ir įsileisk naujus, ugnies sukuriamus skonius ir 

potyrius. Tai maisto gamybos ceremonija, kurios metu gaminame sekdami 

protėvių tradicijas ir pajungiame ugnį ir dūmus į pagalba. Šią laukinę 

gastronominę kelionę pradėsime nuo daržovių ir žolelių iš mūsų daržo 

surinkimo, o vėliau papildysime mūsų vietoje marinuotomis gėrybėmis, 

uogienėmis ir raugintais skanėstais.  

 

"Fire Circle“ elementai:  

 

> Daržovių ir žolelių iš mūsų daržo prisirinkimas 

> Sezoniškas “iš lysvės į lėkštę” tipo meniu, kurį sudarys sezoniškas gėrimas,   

12 užkandžių, 6 karštieji patiekalai, įvairūs garnyrai ir 3 desertai 

> Patiekalai gaminami pasitelkiant laukinės gamtos jėgas 

> Sofistikuotas maisto bei gėrimų pateikimas, persipinantis su natūralia 

Farmers Circle aplinka bei laukiniškumu

Papildoma informacija:  

> Renginio trukmė: 6-10 val.  

> Minimali suma - 22000€  

> Erdvi automobilių stovėjimo aikštelė  

> Pilnas aptarnavimas ir techninė pagalba 

renginio metu  

 

Papildomai galime suteikti:  

> Gėrimų degustacija (vyno, alaus, gaiviųjų 

gėrimų, etc.)  

> Gėrimų derinimas  

> Galimybė valgyti lauke arba viduje  

> Ekskursijos po ūkį  

> Vieta kempingui  

> Kelionė į ir iš ūkio  

 

Nakvynė:  

> “Sleeping Horse” erdvė, talpinanti iki 50 

svečių  

> Partnerystė su šalia esančiais viešbučiais 

ir vilomis  

 

 

Susikurkite savo svajonių vestuves unikaliame skandinaviško stiliaus ūkyje “Farmers Circle”. Čia Jums 

pasiūlysime tiek renginių sales, tiek ir galimybes švęsti po atviru dangumi, o visam šventės scenarijui 

nevaržysime Jūsų vaizduotės. Jūsų meilės šventei siūlome renginių erdvę “Black Barn”, restoraną “Red 

Brick”, lauko amfiteatrą, šalia esančias giraites ir dar daug kitų erdvių laukinėje gamtoje. Čia Jūsų 

svečiai turės galimybę apžiūrėti daržus, kuriuose ir yra užauginama dauguma produktų, šventės metu 

patiekiamų ant Jūsų stalų.  

 

Erdvės:  

 

 > “Red Brick“ restoranas su terasa, talpinantis iki 60 svečių priklausomai nuo vakarienės stiliaus  

> “Black Barn” renginių erdvė su terasa, talpinanti iki 150 svečių priklausomai nuo renginio išplanavimo  

> Lauko amfiteatras  

> Bet kur “Farmers Circle” ūkio teritorijoje  

 

Maistas ir gėrimai:  

 

> Specialiai Jums mūsų šefų komandos sukurtas meniu  

> Vestuvių svečių pasitikimas su aperityvo taure ir vieno kąsnio užkandžiais  

> Galite pasirinkti tarp “Nineteen18” ir “14Horses” restoranų gamybos stilių  

> Vakarienių tipai: bufeto stiliumi, kokteilių vakarėlis, šventinė vakarienė ir pan.  

> Mūsų someljė gali pasiūlyti gėrimų derinius prie Jūsų pasirinktų patiekalų  

> Gėrimų degustacijos

VESTUVĖS 

Papildoma informacija:   

> Nėra apribojimų garso lygiui  

> Būtina įranga: garso sistema, WI-FI  

> Ceremonijos ir pasitikimo stalų ir 

kėdžių sustatymas bei sutvarkymas  

> Automobilių stovėjimo aikštelė  

> Pilnas aptarnavimas ir techninė 

pagalba renginio metu  

> Minimali suma – 3000€ ( + 10% ūkio 

mokestis)  

> Vidutinė suma - 150€ asmeniui 

  

Papildomai galime suteikti:  

> Kelionė į ir iš ūkio  

> Vieta kempingui  

> Dekoracijos ir floristiniai sprendimai  

> Ekskursija po ūkį  

 

Nakvynė:  

> “Sleeping Horse” erdvė, talpinanti iki 

50 svečių  

> Partnerystė su šalia esančiais 

viešbučiais ir vilomis  

ERDVIŲ INFORMACIJA

Red Brick

Black Barn

Grain Mill

Lauko Amfiteatras

7030343450 40

200 100 124 88

120

200

30 16

12 16

20 45

Teirautis individualiai

148

349

75

2000

Komandos kontaktai: events@nfr.lt / +370 686 49207


