
DIENOS PIETŪS Eur

vaflis su pasirinktu sūriu + gėrimas 5,00
vaflis su pasirinktu sūriu + kokteilis 7,00
vaflis su lašiša arba kumpiu + gėrimas 5,50
vaflis su lašiša arba kumpiu + kokteilis 7,50

*darbo dienomis 12:00-15:00



SOTŪS VAFLIAI Eur

VAFLIS SU OŽKOS SŪRIU 
vaflis, špinatai, burokėlis, ožkos sūris, rukola, 
pesto padažas

4,80

VAFLIS SU FETA SŪRIU 
vaflis, špinatai, avokadas, fetos sūris, 
balzamikas, pesto padažas

4,80

VAFLIS SU MOZZARELLA 
vaflis, špinatai, pomidoriukai, Mozzarella 
sūris, rukola, pesto padažas, balzamikas 

4,80

VAFLIS SU SŪDYTA LAŠIŠA  
vaflis, kreminis sūris, sūdyta lašiša, 
salotos, citrina 

5,60

VAFLIS SU OMLETU IR KUMPIU
vaflis, plaktas kiaušinis, kumpis, sūris, pomi-
doriukai, avokadas, salotų lapai, balzamikas

5,60

VAFLIS TIPO „BENEDIKTAS“
vaflis, sūdyta lašiša, špinatai, virtas kiaušinis 
be marškinėlių, olandiškas padažas

6,50

SALDŪS VAFLIAI Eur

VAFLIS SU SALDŽIAIS PRIEDAIS
mes kepame vafliuką ir jį puošiame, o jūs 
renkatės 2 priedus

4,40

LEDAI BURBULINIAME VAFLYJE
mes kepame vafliuką, krauname ledus,
jį puošiame, o jūs renkatės 2 priedus

5,00

PRIEDAI
• bananai        
• mūsų gamybos 
   ledai                                                                      
• sezoninės uogos                                           
• jogurtas                                                                    
• uogienės 
   (aviečiu, braškių 
   arba mėlynių)                                           

• Nutella                                                                                                                                 
• grietinėlė                                                                                  
• medus       
• šokolado sirupas                                      
• karštas šokoladas                             
• spalvoti 
   saldainiukai                                    

• kondensuotas 
   pienas         
• datulės
• karamelė
• pistacijos
• Oreo sausainiukai

Papildomas priedas 0,70 ct.

MES PAPUOŠIME... JŪS TIK TARKITE, JEI KO NEMĖGSTATE    
migdolų drožlės, cinamonas, kokoso drožlės, žemės riešutai, 
cukraus pudra, saldainių pabarstukai, sezamo, sėklos, kakava, 
šokolado milteliai

VARŠKĖČIAI SU UOGIENE 4,50

PERLINIS SALDUS „LIEGE“ VAFLIS 2,60
„LIEGE“ VAFLIS SU ŠOKOLADU 3,50
„LIEGE“ VAFLIS_SU UOGOM IR 
ŠOKOLADU

4,00

„LIEGE“ VAFLIS SU LEDAIS IR ŠOKOLADU 4,20
„LIEGE“ VAFLIS SU LEDAIS, UOGOM 
IR ŠOKOLADU

4,80

SVEIKI IR SOTŪS KOKTEILIAI Eur

SOTUSIS 
bananas, avižos, riešutų sviestas, 
avižų pienas, datulės, vanduo

3,80

VASARINIS
ananasas, bananas, jogurtas, avižų pienas,      
linų sėmenys, kokoso drožlės

3,60

SVEIKASIS 
liesas jogurtas, bananas, spirulina / 
želmenys, avižų pienas, medus

4,00

ENERGINIS
žalia arbata, šilauogės, bananas,                
avižų pienas, medus, mėta

3,70

GAIVUSIS
sezoninės uogos, medus, avižų pienas,       
citrina, linų sėklos

3,80

VAISINIS
sezonines uogos, bananas, avižų pienas, linų 
sėmenys, rudasis cukrus

3,80

PIENIŠKI LEDŲ KOKTEILIAI Eur

BANANINIS 
vaniliniai ledai, bananas, pienas, karamelė, 
šokolado sirupas, grietinėlė

3,90

SEZONINIS
vaniliniai ledai, sezoninės uogos, pienas,   
datulės, vaisių sirupas, grietinėlė

3,90

OREO TRAPUSIS 
vaniliniai ledai, Oreo sausainiai, pienas, 
šokoladas, grietinėlė

3,90

ŠOKOLADINIS
vaniliniai ledai, Nutella, pienas, šokoladas, 
grietinėlė

3,90

KAVA Eur

ESPRESAS 1,00 / 1,30
KAPUČINAS 1,80 / 2,00
AMERIKIETIŠKA 1,50 / 1,70
LATE 1,80 / 2,00
MOKA 2,00 / 2,40
AFOGATO              2,50
MAKIJATO 2,20 / 2,40

ARBATA IR KITI GĖRIMAI Eur

ARBATA 
juodoji, žalioji, vaisinė

1,70

MŪSŲ GAMYBOS ARBATA
imbierinė, aviečių, šaltalankių

2,00

KAKAVA 2,20
COCA-COLA 2,50
SULTYS
250ml

1,80

PUSRYČIAI Eur

pasirinkite po vieną patiekalą iš 
kiekvienos grupės

8,00

1 GRUPĖ
omletas, kepti kiaušiniai, virti kiaušiniai, 
sotus vaflis, varškėčiai

2 GRUPĖ
košė avižinė, saldus vaflis, 
perlinis „Liege“ vaflis, sotus kokteilis

3 GRUPĖ
juoda kava, kava su pienu, arbata, kakava

*išsamios informacijos apie patiekaluose esančius alergenus teiraukitės aptarnaujančio personalo


