
Benedikto kiaušiniai
su špinatais, kalendrų Hollandaise padažu, patiekiama 
ant Goan Poi (tradicinė viso grūdo duona)
• su namine sūdyta lašiša ir lašišos ikrais       8
• su karališkojo krabo mėsa ir avokadu        12

Angliški pusryčiai                                 8,50
namų namų gamybos aštri dešrelė choris, keptas 
kiaušinis, grybai, šoninė, pomidorų confit, 
pupelės su prieskoniais, Naan duonelė

Vegetariški Angliški pusryčiai                  8,50
namų gamybos daržovių dešrelė, grybai, 
pomidorų confit, pupelės su prieskoniais, 
Naan duonelė

MMasala omletas su rūkytų ungurių putėsiais 
ir rūkytomis krevetėmis, patiekiamas 
su Naan duonele                                    11,50

Europietiško omaro omletas, juodieji 
trumai, Sibirinio eršketo ikrai, omarų aliejus, 
laiškinių česnakų kremas, patiekiamas su 
trumų Naan duonele                               90
omaomaro uodega (125-130 g)

Specialus Gasparo Croque-madame 
su kumpiu ir sūriu įdarytu vafliu ir 
keptu kiaušiniu                                               8

Goan Poi skrebutis                                  11
su Goan jautienos karbonadu, keptu kiaulienos 
riebaluose, su kopūstų slaw salotomis, keptu kiaušiniu, 
kkaramelizuotų svogūnų ir šoninės uogiene, 
juodaisiais trumais                              

Traškus fermentuotų ryžių lietinis, Goan 
krabų karis, keptas putpelių kiaušinis, 
kokosų ir žaliųjų čili pipirų čatnis               14

Goan kepinys su pankoliu, obuolių ir slyvų 
uogiene, desertiniu kremu su kardamonu, 
kkarameliniu padažu                                  6,50

Blyneliai su bananais, kokosais, 
Jaggery [kokosų cukrus iš Goa] padažu 
ir egzotiniais vaisiais                                 7

Mimosa                                                     9
su Louis Barthelemy Amethyste Brut NV šampanu ir 
šviežiomis apelsinų sultimis

Espresso                                                    2

Americano                                                 3

Latte                                                         3

CCappuccino                                                3

Arbata                                                      4
juodoji, žalia, Earl Grey, pipirmečių, darjeeling, 
citrinžolės, šokolado, rožių arbata su žiedlapiais, 
ciberžolės, portugališko cinamoninio baziliko, 
citrininių verbenų

Indiška chai arbata                                  4

CCascara                                                    3
kavos uogų arbata

Dienos šviežiai spaustos sultys                 3,50
225 ml. prašome klausti padavėjo  

Hildon mineralinis vanduo                       3,50
natūralus arba gazuotas, 750 ml, Anglija

Sidras Duche de Longueville                    17,50
obuolių, nobuolių, nealkoholinis, 750 ml, Prancūzija

Putojanti arbata Copenhagen 
Sparkling tea Bla                                   6
jazminas, baltoji arbata, darjeeling, 
nealkoholinis, 125 ml, Danija 

Putojanti arbata Copenhagen Sparkling tea  35
750 ml, Danija
• • Gron (žalioji arbata, citrinžolė, baltoji arbata), 5%
• Bla (jazminas, baltoji arbata, darjeeling), 0%

* Visi kainos nurodytos eurais (EUR)
Del mūsų patiekaluose esačių 
alergenų klauskite padavėjo
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