
                       Pagrindiniai

Benedikto kiaušiniai 
su rūkyta lašiša, špinatais, lašišos ikrais, 
kalendrų hollndise padažu, n n duona

Gaspar’s Croque-Madame
su kaimišku kumpiu, Comtes sūriu,
rūrūkyta mocarela, keptu kiaušiniu, chorizo   aliejumi

Vegetariški Angliški pusryčiai
daržovių dešrelė, grybai, pomidorai, 
pupelės su prieskoniais, avokadas, n n duona

Angliški pusryčiai
naminė aštri dešrelė choris, keptas kiaušinis,
grybai, šoninė, pupelės su prieskoniais,
pomidorai, pomidorai, avokadas, n n duona

Masala omletas 
su krabų mėsa, avokadu ir n n duona

Kepsnys ir kiaušiniai
ant grilio kepta jautienos nugarinė (100 g), 
karamelizuoti svogūnai, degintų pipirų ir pomidorų 
padažas, keptas kiaušinis, traškios bulvės, n n duona

KKepta brioche duona su omaro mėsa
omarų mėsa (125-130 g), plakta kiaušinienė,
juodieji trumai, eršketo ikrai, vėžiagyvių sviestas

                          Saldūs

Sekmadienio kepinys
prašome klausti padavėjo

Bananiniai blynai 
su pistacijų ir kardamono ksu pistacijų ir kardamono kremu, egzotiniais vaisiais

Šampanas taurėmis
prašome klausti padavėjo

Mimosa
su Luiz Cost Espumnte Pinot Noir Chrdonny Brut 
Nture 2016 ir šviežiomis apelsinų sultimis

                      Kava ir arbata

EspEspresso

Dvigubas espresso

Americano 

Latte

Cappuccino

Arbata
juodoji, žalioji, indiška chi, Erl Grey, pipirmečių, 
drjeelingdrjeeling, citrinžolės, šokolado, ciberžolės,
rožių arbata su žiedlapiais, citrininių verbenų,
portugališko cinamoninio bažiliko

Cascara
kavos uogų arbata

                      Gaivieji gėrimai

Šviežios apelsinų sultys
225 ml225 ml

Hildon mineralinis vanduo
natūralus arba gazuotas, 750 ml, Anglija

Sidras Brick Artisinl Bio Brut
obuolių, 4,5% alkoholio, 330 ml, Prancūzija

Sidras Duche de Longueville
obuolių, nealkoholinis, 750 ml, Prancūzija

Copenhgen sprkling te BlCopenhgen sprkling te Bl
jazminas, baltoji arbata, drjeeling
nealkoholinis, Danija
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                       Burbuliukai

São João Espumante Brut Reserva 2018 
Portugalija, Bairrada

Luiz Costa Espumante Pinot Noir 
Chardonnay Brut Nature 2016
Portugalija, Bairrada

visos kainos nurodytos eurais

dėl mūsų patiekaluose esančių
alergenų prašome klausti padavėjo

Gėrimai

Meniu

Vėlyvieji pusryčiai


