
Klasikiniai
Angliška pusrytinė bandelė, kumpis ir olandiškas padažas

Ispaniški
Su vytintu kumpiu, keptomis bulvėmis, krosnyje keptų paprikų pagardu, juodųjų alyvuogių 

majonezu ir rūkytų paprikų olandišku padažu

Hemingvėjaus
Angliška pusrytinė bandelė su sūdyta lašiša, ožkų sūriu ir olandišku padažu

Kondži azijietiško stiliaus
 Su ryžių dribsnių koše, traškia šonine, traškiais šalotiniais svogūnais, sūdytais žemės riešutais, 

teriyaki padažu ir aitriu sezamų aliejumi

Aitrūs su nduja 
Angliška pusrytinė bandelė su aitria kiaulienos dešra iš Kalabrijos regiono,  avokadais, vytintais 

pomidorais ir rūkytų paprikų olandišku padažu

Pusrytinis mėsainis
Mėsainio bandelė, plėšyti kiaušiniai, kapota traški šoninė, karamelizuoti saldieji svogūnai,

čipotle majonezinis padažas

Angliški pusryčiai
Su kraujinė dešra, Merquez dešrelėmis, pomidorų padaže troškintomis pupelėmis, portobelo 

grybu, pomidorais, traškios šoninės pabarstukais ir bulviniu paplotėliu

Šakšuka indiškai
Kiaušiniai be lukšto gardžiame pomidorų padaže su skaldytais migdolais. Patiekiami su pita

Cilbir
Kiaušiniai be lukšto su žolelių, chalapos pipirų ir ančiuvių pagardu. 

Patiekiami gardžiame graikiško jogurto padaže su lydyto sviesto užpilu, pabarstyti turkiškais 
pipirais ir namų gamybos skrudinta duona

Aštrios Merquez dešrelės
Su kiaušiniais be lukšto, keptomis bulvėmis, salotomis ir rūkytų paprikų olandišku padažu

PUSRYČIŲ MENIU

 ŠEŠTADIENIAIS - SEKMADIENIAIS
10:00 - 13:00

8€ 

8,5€

9€ 

9€
 

9€ 

Benedikto kiaušiniai
Eggs Benedict

9€ 

15€

8€ 

8,5€ 

14€ 

Pasiūlymas vaikams
Čiūros su maskarponės kremu

Varškėtukai su maskarponės kremu ir uogomis

Amerikietiški blynai su klevų sirupu

Vaisių salotos

Kruasanas su sviestu ir džemu
4,9€

 
2,9€

4,9€
 

7,5€

8,9€
 Traški šoninė prie blynų + 2,5€

3,5 / 6€

2,4€

3,7€

2,4€

3,0€

3,0€

3,4€

3,2€

4,9 / 27€

6€

6€

9€

Gėrimai

Alkoholiniai gėrimai 

Šviežiai spaustos apelsinų/greipfrutų/obuolių/morkų sultys 0.2l / 0.4l

Espresso

Dvigubas espresso

Juoda kava

Juoda kava su pienu

Cappuccino

Latte macchiato

Arbata

Cavas Hill Brut 120 ml / 750 ml (putojantis vynas)

"Mimoza" kokteilis (putojantis vynas, apelsinų sultys)

"Kir" kokteilis (putojantis vynas, juodųjų serbentų likeris)

"Aperol Spritz" kokteilis (putojantis vynas, aperol, gazuotas mineralinis 
vanduo, apelsinas)


