SOČIAI / WHOLESOME
KEPTI VARŠKĖČIAI

8.55

Ryžių piurė su kokosų cukrumi ir uogomis
KIDS LOVE

Lots of fresh curd, jam, cinnamon, and sour cream sauce

AVOKADO SKREBUTIS

7.95

SRIUBA
1.00
2.00

7.95

VEGAN
AVAILABLE

8.55

AMERICAN PANCAKES

VEGAN
AVAILABLE

Tomato soup served with your choice of hot
black olives or mozzarella
Pasiskaninimai / Extras
Šiltas beigelis/warm bagel

DIENOS SRIUBA

1.20

3.55

SOUP OF THE DAY

DARŽO SALOTOS

8.95

Salotų lapai, rukola, pomidorai, agurkai,
avokadas, alyvuogės, saulėje džiovinti
pomidorai, karijų riešutai, kepintos sėklos

VEGAN
AVAILABLE

GARDEN SALAD

Purūs, stori ir dideli / Big and ﬂuﬀy

Su šonine, klevų sirupu ir lydytu sviestu
Bacon, maple syrup and melted butter

Lettuce, rucola, tomatoes, cucumbers, avocado,
olives, sun-dried tomatoes, pecans, roasted seeds

Su plakta grietinėle, uogomis, klevų sirupu
ir lydytu sviestu
Whipped cream, berries, maple syrup and melted butter

With almond milk, dark chocolate, and maple syrup

Trinta pomidorų sriuba. Patiekiama
pasirinktinai su karštomis juodomis
alyvuogėmis arba mocarela sūriu

Kasdien vis kita (darbo dienomis)
New one every day (on weekdays)

Toasted brioche or ciabatta with homemade
hummus, roasted tomatoes, mushrooms and pickles

Su migdolų pienu, juoduoju šokoladu
ir klevų sirupu

4.55

SOUP LA PAMIDORINA

HUMMUS TOAST

AMERIKIETIŠKI BLYNAI

VEGAN

VEGAN
AVAILABLE

Pasiskaninimai / Extras
Kiaušinis virtas be lukšto/poached egg
Keptas halumio sūris/toasted halloumi cheese

Mūsų kepta skrudinta brioche arba
sourgouh duona su naminiu humusu,
karamelizuotais pomidorais, pievagrybiais
ir raugintais agurkėliais

VEGAN
AVAILABLE

Oat and quinoa porridge with almond milk,
caramelized bananas, and maple syrup
Pasiskaninimai / Extras
Plius sviestas pasirinktinai / butter optional

Toasted brioche or ciabatta with smashed avokado,
fresh vegetables, feta cheese, roasted seeds and greens

HUMUSO SKREBUTIS

Rice puree with coconut sugar and berries

Avižinių dribsnių ir bolivinių balandų košė su migdolų
pienu, karamelizuotais bananais ir klevų sirupu

AVOCADO TOAST
Mūsų kepta skrudinta brioche arba
sourgouh duona su trintu avokadu,
šviežiomis daržovėmis, feta sūriu,
kepintomis sėklomis ir žalumynais

5.55

CHAMPION PORRIDGE

CURD PANCAKES
Su daug daug šviežios varškės, uogiene,
cinamonu ir grietinės padažu

ČEMPIONŲ KOŠĖS

VEGAN

Pasiskaninimai / Extras
Šiltas beigelis/warm bagel
Kiaušinis virtas be lukšto/poached egg
Keptas halumio sūris/toasted halloumi cheese
Lašiša/salmon
Skrudinta šoninė/bacon

1.20
1.00
2.00
2.00
2.00

ODĖ KIAUŠINIAMS / ODE TO EGGS
NEW ORLEANO BENEDIKTAI 8.55

ANGLIŠKI PUSRYČIAI

NEW ORLEANS EGGS BENEDICT

ENGLISH BREAKFAST

Verti instagramo / Easily instagram-worthy

Du kiaušiniai, dešrelės, skrudinta šoninė, hash
brown’ai, pupelės, kepti pomidorai ir grybai

Su lašiša / kumpiu / skrudinta šonine /
chorizo dešra / daržovėmis

MOST-LIKED

Two eggs, sausages, roasted bacon, hash browns,
beans, baked tomatoes and mushrooms

Salmon / ham / bacon / chorizo / vegetables

ŠAKŠUKA

8.95

OMLETAI

/ OMELETTES

SHAKSHOUKA

PONO KAPITONO

Tirštame, mūsų gamybos, pomidorų, paprikų
ir žolelių padaže kepti du kiaušiniai, patiekiami
su feta sūriu ir karšta brioche bandele

Su lašiša, feta sūriu ir žolelėmis,
apšlakstytas rūkytu alyvuogių aliejumi

8.55

CAPTAIN MY CAPTAIN
MOST-LIKED

Salmon, feta and herbs, sprinkled with smoked olive oil

Two eggs poached in thick tomato, bell pepper, and herb
sauce, served with feta cheese and a hot brioche bun
Pasiskaninimai / Extras
Chorizo dešra / Chorizo

8.95

CHEESE LUISE
2.00

Su raudonuoju čederiu, kietuoju ir feta sūriais
bei pusiau džiovintų alyvuogių trupiniais,
apšlakstytas rūkytu alyvuogių aliejumi
Red cheddar, hard and feta cheeses, and semi
dried olives, sprinkled with smoked olive oil

PLAKTA KIAUŠINIENĖ

7.55

SCRAMBLED EGGS
Trys plakti kiaušiniai su šviežiomis daržovėmis,
karamelizuotais pievagrybiais ir brioche bandele
3 scrambled eggs with fresh vegetables,
caramelized mushrooms and a brioche bun
Pasiskaninimai / Extras
Skrudinta šoninė / Bacon
Lašiša / Salmon
Čederis / Cheddar

2.00
2.00
2.00

SANCHO PANZA
Su chorizo dešra, raudonuoju čederiu, mūsų
marinuotomis juodomis alyvuogėmis ir paprika
Chorizo, red cheddar, our marinated black olives
and bell peppers

Visi omletai kepami iš trijų kiaušinių ir patiekiami
su sauja žalumynų bei šilta brioche bandele
All omelettes are made from 3 eggs and served
with a bouquet of green and a warm brioche bun

Daržovės, vaisiai, uogos patiekaluose gali kisti, atsižvelgiant į sezoną. / Diﬀerent vegetables, fruits, berries may be used in dishes depending on the season.
Pusryčių Klubo patiekaluose naudojami tikras sviestas ir šviežia, lietuviška varškė. / Breakfast Club dishes contain real butter and fresh, Lithuanian curd.
Jei esate alergiškas įspėkite jus aptarnaujantį personalą / If you have allergies, please inform our staﬀ.

TINKA PIETUMS IR VAKARIENEI, MENIU NUO 11:00
PERFECT FOR LUNCH AND DINNER, SERVED FROM 11:00 AM

8.55

BULVINIAI BLYNAI
POTATO PANCAKES

FALAFELIŲ SALOTOS

7.55

FALAFEL SALAD

Su lašiša ir grietinės, kaparėlių padažu
Potato panckakes with salmon and sour cream,
caper sauce

VEGETARIAN
AVAILABLE

Su šonine ir grietinės, kaparėlių padažu
Potato panckakes with bacon sour cream, caper sauce

Žaliosios salotos su falafeliais, edamame
pupelėmis, agurkais, ridikėliais, apelsinais,
sezamu ir tahini padažu
Green salad, with falafels, edamame beans,
cucumbers, radish, sesame seeds, and tahini sauce

8.55

RAVIOLIAI
RAVIOLI
Ravioliai su trimis sūriais,
saulėje džiovintais pomidorais ir kumpiu

VEGAN
AVAILABLE

Three cheese ravioli with sun dried tomatoes and ham

VIŠTIENOS SALOTOS

8.95

CHICKEN SALAD

SOUP OF THE DAY

Žaliosios salotos su traškios vištienos gabalėliais,
edamame pupelėmis, agurkais, ridikėliais,
apelsinais, sezamu ir tahini padažu

Kasdien vis kita (darbo dienomis)
New one every day (on weekdays)

Green salad, with crispy chicken, edamame beans,
cucumbers, radish, sesame seeds, and tahini sauce

3.55

DIENOS SRIUBA

HD REKOMENDUOJA PRIE GĖRIMŲ IR ILGŲ PAŠNEKESIŲ
FOR DRINKS AND LONG CONVERSATIONS

TRIJŲ SŪRIŲ SPURGOS
SU CHIPOTLĖS MAJONEZU
TRIPLE-CHEESE BITES WITH
CHIPOTLE MAYO

6.95

FALAFELIAI SU GAIVIU
TZATZIKI PADAŽU

6.95

FALAFEL WITH
FRESH TZATZIKI SAUCE
Smagu dalintis / Great for sharing

Daržovės, vaisiai, uogos patiekaluose gali kisti, atsižvelgiant į sezoną. / Diﬀerent vegetables, fruits, berries may be used in dishes depending on the season.
Pusryčių Klubo patiekaluose naudojami tikras sviestas ir šviežia, lietuviška varškė. / Breakfast Club dishes contain real butter and fresh, Lithuanian curd.
Jei esate alergiškas įspėkite jus aptarnaujantį personalą / If you have allergies, please inform our staﬀ.

SMOOTHIE BOWLS
Tirštas smučio dubuo, sveikas ir skanus
pasirinkimas pusryčiams, lengviems pietums
ir vakarienei. Pilnas skaidulų, vitaminų,
mineralų, antioksidantų ir sveikųjų riebalų,
gaminamas iš natūralių vaisių, uogų,
sėklų ir riešutų, be dirbtinių saldiklių.

6.95

MOST-LIKED

6.95

6.95

6.95

6.35

VEGAN
AVAILABLE

SMOOTHIE BOWLS / SVEIKAI

VEGAN

6.95

Tirštas smučio dubuo, sveikas ir skanus pasirinkimas

GO NUTS

pusryčiams, lengviems pietums ir vakarienei.

Riešutų sviestas, bananai, kokosai, kanapių
ir chia sėklos, datulės, goji uogos, kakava, linų
aliejus, augalinis pienas, natūralus klevų sirupas

Pilnas skaidulų, vitaminų, mineralų, antioksidantų

uogų, sėklų ir riešutų, be dirbtinių saldiklių.

Peanut butter, banana, coconut, hemp and chia seeds, dates,
goji berries, raw cacao, ﬂaxseed oil, non-dairy milk,
natural maple syrup

Thick smoothie bowl, a healthy and delicious choice for

PINA COLADA

breakfast, light lunch or supper. Packed with ﬁber, vitamins,

Bananai, ananasai, mangai, naminė granola,
kokosai, chia sėklos, kokosų aliejus, augalinis
pienas, natūralus klevų sirupas

ir sveikųjų riebalų, gaminamas iš natūralių vaisių,

minerals, antioxidants, and healthy fats, and made from natural
fruits and berries, seeds, nuts, and with no artiﬁcial sweeteners.

GERVUOGĖ VS MĖLYNĖ

6.95

BLACKBERRY VS BLUEBERRY
Gervuogės, mėlynės, bananai, moliūgų,
saulėgrąžų ir chia sėklos, kokosai, datulės,
augalinis pienas, natūralus klevų sirupas

MOST-LIKED

Blackberries, blueberries, banana, pumpkin, sunﬂower and
chia seeds, coconut, dates, non-dairy milk, natural maple syrup

6.95

Banana, pineapple, mango, homemade granola, coconut,
chia seeds, raw coconut oil, non-dairy milk,
natural maple syrup

BRAŠKĖ IŠSITAŠKĖ

6.95

STRAWBERRIE EXPLOSION
Braškės, bananai, riešutų sviestas, chia ir linų
sėklos, datulės, linų aliejus, augalinis pienas,
natūralus klevų sirupas
Strawberries, banana, peanut butter, chia and ﬂax seeds,
dates, ﬂaxseed oil, non-dairy milk, natural maple syrup

LENGVAI / LIGHT
OLIMPIEČIŲ JOGURTAS
OLYMPIC YOGHURT

6.35

VARŠKĖS APKEPAS

CURD PUDDING

Galimas vegan variantas/Vegan option available

Nes klasika yra gerai / A local classic

Natūralus graikiškas arba augalinis kokosų
jogurtas, mūsų pačių kepta granola,
šviežios uogos ir natūralus klevų sirupas

Varškės apkepas su persikais,
daug šviežios varškės, uogų,
grietinės ir uogienės

Natural Greek or coconut yogurt, home made
granola, fresh berries, and natural maple syrup

VEGAN
AVAILABLE

5.95

Baked curd pudding with peaches, lots of fresh
curd cheese, berries, sour cream, and jam

KIDS LOVE

Didiejibeigeliai

je
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6.95

Graikiškas
Greek

VEGETARIAN

su keptu halumio sūriu, šviežiu humusu, žaliosiomis
alyvuogėmis, kepta šviežia raudonąja paprika, pomidoru,
bazilikais ir čiobreliais
grilled halloumi, fresh humus, green olives, fresh fried red
bell pepper, tomato, basil and thyme

7.25
Ace

6.95
SPICY

aikus
Peaceful

MOST-LIKED

VEGAN

su kumpiu, traškia šonine, keptu kiaušiniu, raudonuoju čederiu,
pomidoru, kreminiu sūriu bei aštriu čipotle padažu

su šviežiu humusu, saulėje džiovintais pomidorais, avokadu,
pomidoru, rukola, pinijų riešutais, baziliku ir žolelėmis

ham, crispy bacon, baked egg, red cheddar, tomato,
cream cheese and hot chipotle sauce

fresh humus, sun-dried tomatoes, avocado, tomato, rucola,
pine nuts, basil and herbs

SPICY

POULTRY

6.95

Ornitolog
Ornithologist

su rūkyta paukštiena, marinuotomis paprikomis, garstyčiomis,
kreminiu sūriu, raugintais agurkėliais, kaparėliais ir rukola
smoked poultry, marinated peppers, mustard, cream cheese,
pickles, capers and rucola

7.25

MOST-LIKED

Big Daddy

su chorizo, salsa, brandintas raudonasis čedaris,
pomidorai, du gerai paskrudinti kiaušiniai, avokadas ir dar
gvakamolė ant viršaus
chorizo, salsa, mature red cheddar, tomatoes,
2 sunny side up eggs, avocado and guacamole on top

Klasikiniai
5.95

ŽVEJO
/ ﬁsherman /

5.95

ALKAPONĖS

beigeliai
ITALIŠKAS

5.95

/ italian /

/ al capone /

su rūkyta lašiša, kreminiu sūriu,
kaparėliais, citrina, krapais ir rukola

su saliami, mocarela, pomidoru, aštriu
pomidorų padažu, žolelėmis ir jelapenu

su mocarela, rūkytu sūriu, pomidoru,
rukola, pesto padažu, baziliku ir čiobreliais

smoked salmon, cream cheese,
capers, dill, lemon, rucola

salami, mozzarella, tomato, hot tomato
sauce, herbs and jalapeño

mozzarella, smoked cheese, tomato, rucola,
pesto, basil and thyme

KLUBO

BIG DADDY

5.95

BLT

5.95

7.25

/ blt /

/ club /

/ alkaniems / hunger buster /

su traškia šonine, pomidoru, salota,
žolelėmis ir džiovintų pomidorų
pesto padažu

su kiaulienos kumpiu, brandintu
raudonuoju čederio sūriu, pomidoru,
traškia salota ir majonezo padažu

su chorizo dešra, jelapenų salsa, brandintas
raudonasis čedaris, pomidorai, du gerai
paskrudinti kiaušiniai, avokadas ir gvakamolė

crispy bacon, tomato, lettuce,
herbs, and sun-dried tomato pesto

ham, mature red cheddar, tomato,
crunchy lettuce and mayonnaise sauce

chorizo sausage, jalapeño salsa, mature
red cheddar, tomatoes, 2 sunny side up
eggs, avocado and guacamole on top

LEGO

susirink pats iš 5 mėgstamiausių: / choose your 5 favourites:

5.95

• rūkyta lašiša / saliami / traški šoninė / kiaulienos kumpis

•

• kreminis Filadelﬁjos sūris / mocarela / rūkytas sūris /
brandintas raudonasis čederio sūris
• pomidoras / salota / rukola / krapai / žolelės (čiobreliai,
bazilikai, raudonėlis) / kaparėliai / jelapenai

• Philadelphia cream cheese / mozzarella / smoked cheese /
mature red cheddar
• tomato / lettuce / rucola / dill / herbs (thyme, basil, oregano) /
capers / jalapeño

•

žaliasis pesto padažas su baziliku ir čiobreliais / raudonasis
saulėje džiovintų pomidorų pesto padažas / majonezas
* ne daugiau vieno mėsos / žuvies / kiaušinio priedo

KREMINIS

3.55

•

smoked salmon / salami / crispy bacon / ham

green pesto with basil and thyme / red sun-dried tomato pesto /
mayonnaise
* no more than one meat / ﬁsh / egg ingredient

DŽEMOS

3.55

NUOGALIUS

/ creamy /

/ jemma /

/ nudey /

su kreminiu sūriu ir žolelėmis

su riešutų sviestu ir džemu

beigelis be įdaro

cream cheese and herbs

peanut butter and jam

bagel without ﬁlling

PRIEDAI

Beigeliai pateikiami karšti arba šalti
(pagal pageidavimą)

Bagels are served hot or cold
(whichever you like)

Beigelių rūšys:
su sėklomis
su sūriu
su aguonomis

Bagel toppings:
seeds
cheese
poppy seeds

Mėsa, žuvis, kiaušinis, sūriai
Meat, ﬁsh, egg, cheese
Daržovės ir padažai
Vegetables & sauces

1.50
0.50

1.20

F reakshake'ai
Bananinis

Daug daug braškių, pienas,
ledai, braškinis džemas,
natūrali plakta grietinėlė,
saldžiarūgščiai braškių trupiniai
ir spurga ant viršaus

Sojų pienas, ledai su
madagaskaro grietinėle, kokosų
grietinėlė, daug bananų, juodas
veganiškas šokoladas ir juodojo
šokolado trupiniai

Lots and lots of strawberries, milk,
ice cream, strawberry jam, natural
whipped cream, sweet and sour
strawberry crumbs and
a donut on the top

Soy milk, ice cream with
Madagascar cream, coconut
whipped cream, lots of bananas,
dark vegan chocolate and
black chocolate crumbs

PISTACHIO

Pistacinis

7.95

Ledai

BANANA

STRAWBERRY

Braškinis

PIENO IR LEDŲ KOKTEILIAI DRĄSIEMS

4.50

VEGAN

3.85

Pieno
kokteiliai

Pienas, ledai, šokoladas,
pistacijų pasta, natūrali
plakta grietinėlė,
smulkintos pistacijos ir
macaroonsas ant viršaus.

LEDAI SU MĖLYNĖMIS

BANANA RAMA

Ice cream with blueberries

Bananinis / banana 350 ml

Milk, ice cream, chocolate,
pistachio paste, natural
whipped cream,
chopped pistachio and
a macaroon to top the party oﬀ!

PISTACINIAI LEDAI SU
PISTACIJŲ RIEŠUTAIS
Pistachio ice cream with

BUČKIS DRUČKIS

pistachio nuts

Braškinis / strawberry 350 ml

6.50

7.50

6.50

ALUS / BEER

VYNAS SU BURBULAIS
SPARKLING WINE

PILSTOMAS / ON TAP

GENYS ORGANIC TATTOO LAGER

4.00

pilstomas 400 ml , šviesusis lageras

Botter Prosecco Spumante DOC
Taurė 200 ml

6.00

Butelis

20.00

BUTELIUKAIS / BOTTLED

Genys Kalifornikacija 330 ml

3.90

Šviesusis elis su amerikietiškais apyniais

Genys Baltas melas 330 ml

STIPRIEJI / LIQUORS
3.90

Belgiško stiliaus kvietinis elis su karčiojo
apelsino žievelėmis

Genys Dvi laisvės 330 ml

VISKIS Evan Williams Bourbon / WHISKY

5.50

3.90

BRENDIS Lustau Solera Reserva
BRANDY

5.50

3.90

ROMAS Angostura 5YO Gold / RUM

5.50

DEGTINĖ Finlandia / VODKA

4.50

TEKILA La Malinche Silver / TEQUILA

5.50

DŽINAS Brockmans / JINN

5.50

KAVOS LIKERIS Kahlua
COFFEE LIQUEUR

5.50

LIKERIS Jagermeister / ÄGERMEISTER

5.50

TRAUKTINĖ Raudonos Devynerios
BRANDY

4.50

Kartusis elis su amerikietiškais apyniais

Genys Tamsus miškas 330 ml

40 ml

Porteris su šokoladiniu salyklu

Nealkoholinis. Genys Kalifornikacija 330 ml 3.50
Šviesusis elis su amerikietiškais apyniais

VYNAS / WINE
WAIPARA HILLS Sauvignon Blanc Marlborough
Baltas, sausas. Naujoji Zelandija
White, Dry. New Zeland

Taurė 200 ml
Butelis

6.00
20.00

WAIPARA HILLS Pinot Noir Waipara Valley
Raudonas, sausas. Naujoji Zelandija
Red, Dry. New Zeland

Taurė 200 ml
Butelis

6.00
20.00

LACHETEAU Grolleau Loire I.G.P.
Rožinis, sausas. Naujoji Zelandija
Red, Dry. New Zeland

Taurė 200 ml
Butelis

6.00
20.00

Gai iai
Fresh

MIMOZA / MIMOSA

6.90

Prosecco su šviežiai spaustomis apelsinų sultimis
Prosecco and freshly squeezed orange juice

APEROL SPRITZ

8.00

Aperolis, Prosecco, gazuotas vanduo
Aperol, Prosecco, sparkling water

LEMONCELLO SPRITZ

8.50
8.50

8.00

8.00

Campari, vermutas, prosecco / Campari, vermouth, prosecco

ESPRESSO MARTINI
Kavos likeris, degtinė, espresso
Coﬀee liqueur, vodka, espresso

BLOODY MARY

8.00

Degtinė, pomidorų sultys, Tabasko padažas, prieskoniai,
daržovių ir šoninės vėrinukas
Vodka, tomato juice, tabasco, spices, veggie goodies
and bacon on top

8.00

8.00

Tamsus romas, espresso, imbierinis alus, laimas
Dark rum, espresso, ginger beer, lime

6.50

Hot red/white wine

KARŠTAS RAUDONAS VYNAS
PRANCŪZIŠKAI (SU BRENDŽIU)

Tekila, Triple sec, laimas, cinamonas
Tequila, Triple sec, lime, cinnamon

NEGRONI SBAGLIATO

7.50

KARŠTAS RAUDONAS/BALTAS VYNAS

Tekila, Triple sec, braškės
Tequila, Triple sec, strawberries

ROUGH TIME MARGARITA

GIN & TONIC

DARK & STORMY

Tekila, Triple sec, mango / Tequila, Triple sec, mango

BRAŠKINĖ MARGARITA
STRAWBERRY MARGARITA

Heady

8.00

Lemoncello, Prosecco, gazuotas vanduo
Lemoncello, Prosecco, sparkling water

MIS MANGO MARGARITA

S aigiai

7.50

Hot red wine french-style (with brandy)

KAKAVA SU RAUDONU VYNU
IR DEGINTAIS ZEFYRAIS

6.50

Hot chocolate with red wine and marshmallows

AIRIŠKA KAVA / IRISH COFFEE
Juoda kava su viskiu ir plakta grietinėle
Black coﬀee with whiskey and whipped cream

6.90

KLASIKINĖS KAVOS
CLASSIC COFFEE

KARŠTI GĖRIMAI
HOT DRINKS

Kavos gėrimai ruošiami iš specialty kavos
Coﬀee is made from specialty coﬀee beans

ESPRESSO
DVIGUBAS ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO

1.80
2.00

ESPRESSO MACCHIATO

2.00

AMERICANO

2.00

JUODA KAVA / BLACK COFFEE

2.00

JUODA KAVA SU PIENU
COFFEE WITH MILK

2.30

CAPPUCCINO

2.50

DIDELIS CAPPUCCINO
DOUBLE CAPPUCCINO

2.90

FLAT WHITE

2.90

LATTE

2.60

AIRIŠKA KAVA / IRISH COFFEE

6.90

SKONINĖS KAVOS
FLAVOURED COFFEE

2.95

MĖTINĖ KAKAVA / MINTY COCOA

3.50

PIENIŠKAS CHAI / MILKY CHAI

2.95

vanilinis, prieskoninis / vanilla, spicy

MATCHA LATTE (be cukraus / no sugar)
su kokosų pienu / with coconut milk

3.50

ARBATINIS / TEAPOT

3.00

juodoji, vaisinė, žalioji / black, fruit, green

3.50

IMBIERINĖ SENSĖJAUS ARBATA
SENSEI’S GINGER TEA
žolelių / herbal

AVIEČIŲ IR MĖLYNIŲ ARBATOS KOKTEILIS
RASPBERRY & BLUEBERRY TEA COCKTAIL

3.50

ŠALTALANKIŲ ARBATOS KOKTEILIS
BUCKTHORN TEA COCKTAIL

3.50

Pagaminti iš natūralių uogų, tyrių ir vaisių
Made from natural berries, purees ant fruits

ŠALTI GĖRIMAI
COLD DRINKS

PRINCESIŲ LATTE / PRINCESS LATTE

3.50

KARALIŠKA LATTE / ROYAL LATTE

3.50

KARAMELINIS / RIEŠUTINIS MACCHIATO
CARAMEL / HAZELNUT MACCHIATO

2.95

ŠV. SPAUSTOS SULTYS 300 ml
FRESHLY SQUEEZED JUICE

3.80

NAMINIS HOLY DONUT LIMONADAS 500 ml 3.30
HOMEMADE LIMONADE
Kriaušių, aviečių, greipfrutų, rabarbarų
Pear, raspberry, greipfruit, rhubarb

ŠALTOS KAVOS
COLD COFFEE
DVIGUBAS ESPRESSO SU LEDU
DOUBLE ESPRESSO WITH ICE

2.00

FLAT WHITE
ŠALTA LATTE / COLD LATTE
ESPRESSO TONIC
FRAPPE

2.90
2.60
2.95
2.95
2.95

KARAMELINIS / RIEŠUTINIS MACCHIATO
CARAMEL/HAZELNUT MACCHIATO

KAKAVA / COCOA

SMŪČIAI SU ŠVIEŽIAIS VAISIAIS 400 ml
NATURAL FRUIT SMOOTHIES

3.50

Uogų, egzotinių vaisių / berry, exotic fruit

SULTYS / JUICE 250 ml

2.50

KOMBUČIA / KAMBUCHA 330 ml

2.95

FRANKLIN & SONS LIMONADAI 275 ml

2.95

MATCHA LIMONADAS 330 ml

2.95

VANDUO / WATER 330 ml / 750 ml

2.50 /4.50

PASISKANINIMAI / EXTRAS

PIENO KOKTEILIAI
MILKSHAKES
BANANA RAMA (bananinis / banana) 350 ml
BUČKIS DRUČKIS (braškinis / strawberry) 350 ml

3.85
3.85

Papildomas espresso / Extra espresso
Plakta grietinėlė / Whipped cream
Stiklinė pieno / Glass of milk
Sirupas / Syrup

0.90
1.00
1.20
0.50

MOST-LIKED

OGA OGA

2.95

su baltu šokoladu
ir miško uogomis

2.95

HIPSTERIS

VEGAN

su pistaciniu šokoladu
ir kapotomis pistacijomis

su juoduoju šokoladu
ir šokolado trupiniais

VEGAN

TEISINGA

2.95

su juoduoju šokoladu
ir kapotomis pistacijomis

3.15

3D ŠOKOLADAS

MOST-LIKED

2.95

SMAGURIS

su pienišku šokoladu
ir traškučiais

MOST-LIKED

2.95

CASABLANCA

ČIAO BRAŠKE 2.95

su riešutiniu šokoladu
ir kepintų migdolų drožlėmis

su braškiniu šokoladu
ir braške

MĖTA

2.95

su mėtiniu šokoladu
ir aviete

MOST-LIKED

MEŠKINŲ

3.15

medaus šokoladas,
imbiero trupiniai

2.95

ŠVENTA

VEGAN

JANINA

2.95

su šokoladu ir laukinių
vyšnių uogiene

LAIMĖS

su juodu šokoladu ir
karamelizuotais riešutais

POMPADUR

KIDS LOVE

2.15

su tikromis avietėmis
ir spanguolėmis

2.95

su žaliosios citrinos šokoladu
ir žaliąja citrina

LEPESINAS

2.95

su apelsininiu šokoladu
ir cukatais

VEGAN

PIRATAS

2.15

su cinamonu

PAJŪRA

2.95

su karamele ir druska

VEGAN

DJANGO

3.35

IRISIUS

su klevų sirupu
ir traškia šonine

2.95

VAIDILUTĖ

su irisų skonio
šokoladu

2.65

su salyklu, dirbtiniu
medumi ir sėklomis

VEGAN

APPLE FRITER

2.45

obuoliai, cinamonas,
klevų sirupas

LOCAL CLASSIC

VARŠKĖS

1.55

VARŠKĖS

su braškių džemu

1.55

VARŠKĖS

su mėlynių džemu

su nutella

MOST-LIKED

3.25

BOSTON CREAM
su prancūzišku kremu
ir juoduoju šokoladu

CRÈME BRÛLÉE

3.25

su crème brûlée įdaru ir traškia
uždeginto cukraus plutele

3.45

su sūrios karamelės kremu, karameliniu
šokoladu ir traškiais pretzelių trupiniais

Pasiimk su savimi, nes lauktuvės visada gerai!
Pakuojame po 3 ir 6 spurgas

Take it with you, everybody loves gifts!
To-go boxes of 3 or 6 donuts

VARŠKĖS

1.45

be įdaro

MOST-LIKED

MOST-LIKED

NIDA

1.55

VASARA

3.45

su pistaciniu kremu,
pistaciniu šokoladu
ir kapotomis pistacijomis

PASAKA

3.45

su aviečių kremu, braškiniu
šokoladu, aviečių pudra,
uogomis ir pistacijomis

