VĖLYVŲJŲ
PUSRYČIŲ
PASIŪLYMAS
Kiekvieną sekmadienį nuo 10 iki 16 val.

Ispaniškas omletas su čiorizo dešra /
ančiuviais / sūriu (Tortilla de patatas)

8.5 Eur

Kartveliški vėlyvieji pusryčiai - mini
Adžaruli chačapuri su putpelių kiaušiniu,
baklažanų suktinukai ir salotos

9 Eur

Desertinis vėlyvųjų pusryčių blynas
su maskarapone, bananais ir becukre
uogiene (braškių, aviečių, mėlynių)

4.5 Eur

Vištienos Corn Dog’as - vištienos dešrelė,
apsupta kukurūzų tešlos. Vėliau šis derinys
gruzdinamas ir apliejamas lengvai aštriu
majoneziniu padažu. Šalia prisijungs ir
keletas bulvyčių.
Beigelis su vištiena - skrudintas beigelis, kurio
viduje slepiasi naminis guacamole padažas,
ridikėliai, vyšniniai pomidorai, skrudinta
šoninė bei gruzdinta vištienos filė + bulvytės.

Varškėčiai su graikišku jogurtu, aviečių uogiene, šilauogėmis, cukraus pudra ir mėtos
lapeliais.

7.9 Eur

5 Eur

6.5 Eur

„Sashimi Moriawase“
Žalios žuvies (sashimi) ir daržovių asorti:
lašiša, tunas, virta krevetė, marinuota
sviestažuvė, wakame salotos, japoninis
ridikas, agurkas.

13 Eur
Rinkinys 1
Mozarella/buratta (250 g.)

13,57 Eur

Saulėje dž. pomidoriukai (100 g.)
Figos šokolade (2 vnt.)
Rinkinys 2
Sūris Rabiola su trumais (200 g.)
Biagi figų džemas (220 g.)

26.67 Eur

Figos šokolade (2 vnt.)
Rinkinys 3
Tuno paštetas su apelsinais
Duonelė su alyvuogių aliejumi (100 g.)
Avies sūris su rukola (100 g.)
Parmos kumpis (100 g.)

NATSU menkė su riešutais

7.5 Eur

21.97 Eur

Arančini meistrai kviečia
išbandyti skirtingų skonių arančinus:

Burnahouse benediktas su smidrais,
šonine ir olandišku padažu (1 vnt./2 vnt.)

Rūkyto kumpio ir raudonojo Čederio sūrio įdaras.
Ožkos sūrio, rikotos ir šviežių špinatų įdaras.
Bolonijos padažo įdaras pagardintas
žaliaisiais žirneliais.
Su miško grybais (kreivabudės, pievagrybiai ir
šilbaravykiai, pagardinti sūriu).
Su mocarela. Sūrio mėgėjų džiaugsmas.
Siūlomas komplektas:
3 pasirinkto skonio arančinai,
salotos (pomidorų arba coleslaw)
ir padažas.

6.95 Eur

Midijos su Parmezanu ir kriaušėmis

8 Eur

6.9/8.9 Eur

Plėšyta kiaušinienė su lašiša, patiekta
Brioche duonelėje (Egg drop’as)

5.9 Eur

Specialaus Chemex virimo kava iš Etiopijos

1.5 Eur

Nealkoholiniai special
Nealkoholinis kokteilis „Kruvinoji Merė”
(turime ir tradicinį variantą)

6.5 Eur

Klasikiniai angliški pusryčiai

8.5 Eur

Lipskio pusrytainis (Brioche bandelė,
dešrelės, bulvių traškučiai, keptas pomidoras, pupelės pomidorų padaže, keptas
kiaušinis, kepti pievagrybiai, šoninė)

6.9 Eur

Plėšyta kiaušinienė su avokadu ir karštai
rūkyta lašiša, vyšniniais pomidorais.
Patiekiama ant svogūnų duonelės riekės

7.9 Eur

Kakava su skrudintais zefyriukais
(vaikams ir ne tik)

2.5 Eur

Bicerin kava
(šaltas šokoladas, espresso ir pieno puta)

2.9 Eur

Alkoholiniai special
Espresso Martini
Mimoza

7.5 Eur
6 Eur

SOFT SHELL CRAB Benedikto kiaušiniai

Juoda kava ir migdolinis prancūziškas ragelis

4.5 Eur

7.5 Eur

Traški lotuso šaknis su slyvu padažu

4.5 Eur

11 Eur

Vafliai su gruzdinta vištiena, keptu
kiaušiniu ir medaus sviesto padažu
Žymusis ir bene populiariausias avokado
toastas ant mūsų keptos sourdough duonos
su marinuotomis daržovėmis

Kimči kiaulienos sriuba

14 Eur

8.5 Eur
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