
SALOTOS

Sūdyta skumbrė, krienų grietinėlė, marinuoti svogūnai, žolelių aliejus 7.5

Gruzdinti Portobello grybai, graikiško jogurto padažas (veganiška opcija: vegan majonezas) 5.0

Milžiniškas bagetės sumuštinis su burrata ir Mortadella 7.5

Antienos rillettes, marinuoti agurkėliai, citrininis sviestas, sourdough skrebutis 8.5

Kepta sourdough duona, gruzdinti kaparėliai ir porai, naminio majonezo ir sūrio padažas 4.0

Sriuba (teirautis padavėjo) 4.0

UŽKANDŽIAI

Avokado salotos su grikių pop-cornais, salotų lapais, sėklomis ir marinuotais svogūnais 6.5

Krosnyje keptas moliūgas, juodieji lęšiai, labneh, feta, riešutų sviesto padažas 9.0

Salotos su burrata, uogomis, raudonais svogūnais, ridikėliais, migdolais 6.5

Baklažanas, tahini ir jogurto padažas, sumac, mėtos, granatai, Naan duona 11.0

Sterkas, guindilla pipirų  emulsija, polenta, porai,  kaparėliai 19.0

Krosnyje kepta pusė vištos, jaunos bulvytės, porai, naminis majonezas 18.0

Jautienos mentė, kepta per naktį obuolių, burokėlių ir granatų sultyse, pastarnokų ir krienų košė, slyvos, 
pankoliai 17.0

PAGRINDINIAI

Mortadella, pistacijos, gražgarstės 9.5

Cukinijos, marinuoti artišokai, mozzarella, ricotta (vegetarian) 9.5

Gorgonzola, keptos kriaušės, kedrinės pinijos (vegetarian) 9.5

Ančiuviai, kaparėliai, kalamata alyvuogės 9.5

Vytintas prosciutto kumpis, gražgarstės 9.5

Sezoninės daržovės, kalamata alyvuogės (vegan) 9.5

PICOS

Krosnyje kepti persikai, sezoninės uogos, šviežias ‘Varinio puodo’ ūkininkų sūris, sourdough duona 6.0

‘Ice Dunes’ ledai su

- šviežiomis sezoninėmis uogomis 5.5 
- keptais persikais ir migdolais  5.5 

- keptomis kriaušėmis ir kedrinėmis pinijomis 5.5

Svarainių  Pavlova,  plakta grietinėlė, pistacijos, svarainių cukatos, čiobreliai 7.0

DESERTAI

MENIU

SOURDOUGH VAFLIAI

Eggs Benedict su šonine, mūsų kepta English mu�in bandelė, Hollandaise padažas 8.00

Eggs Royal su šaltai rūkyta lašiša, mūsų kepta English mu�in bandelė, Hollandaise padažas 9.50

Soft Shell Crab Benedict  su minkštakiaučiu krabu, mūsų kepta English mu�in bandelė, Hollandaise padažas 14.0

Egg Burger su keptu kiaušiniu, šoninė, sūris, naminis žolelių majonezas, marinuoti svogūnai ir agurkai 7.50

KIAUŠINIAI

Buratta, krosnyje kepti pomidorai, be lukšto  virti kiaušiniai, žolelių aliejus 12.0

Gruzdinta vištiena, keptas kiaušinis, ‘honey butter chilli’ padažas 11.0

Šoninė, keptas kiaušinis , marinuoti raudoni svogūnai, klevų sirupas 8.5

Avocado toast, mūsų keptos sourdough duonos skrebutis, marinuotos daržovės 9.50

+  Kiaušinis, keptas arba virtas be lukšto 1.00

+ Rūkyta lašiša 2.5 + Kepta šoninė 2.5

Ham & Cheese toast, mūsų sourdough duona, žolelių sviestas, kumpis, sūris, marinuotos daržovės 8.0

Tuna Melt, mūsų sourdough duona, tunas, salierai, marinuoti agurkėliai, kaparėliai, naminis majonezas 9.5

Persikų ir slyvų toast, jaunas ‘Varinio puodo’ sūrinės sūris, koncensuotas pienas, čiobreliai 8.0

KITI

Avokado salotos su grikių pop-cornais, salotų lapais, sėklomis ir marinuotais svogūnais 6.5

Salotos su burrata, uogomis, raudonais svogūnais, ridikėliais, migdolais 6.5

SALOTOS

Cappuccino  2.2
Latte 2.5
Flat white 2.5
Americano 1.8
Kava su pienu 2.5
Espresso 1.5
Espresso tonic 4.5
Double Espresso 1.8
Šalta kava 3.5
Kakava 3.5

Harney & Sona arbata
Puodelis 2 
Arbatinukas 4

Matcha Latte 4.5
 

Gardu Muti 
Limonadai 3.5

Kaip Kam 
Kombucha 3.5

Mineralinis
Birutė 1.5
Akvilė 1.5

Mimoza 6.0

Šviežiai spaustos
apelsinų sultys 2.5

Putojantis vynas  5.0

Alus 3.6

GĖRIMAI

BRUNCH


