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TURGAUS 4
KAVA - DUONA - KEPTOS BULVĖS

GAL KAVOS?

ESPRESSO €1
Juoda kava 60ml

JUODA €1,5
Kava, karštas vanduo

ARBATA/ €1,5

CAPPUCCINO/ €2
Kava su pieno puta ir šokolado drožlėmis

LATTE / €2
Kava su karštu pienu ir šokolado drožlėmis

FLAT WHITE / €2,2
Stipri kava 120ml su trupučiu karšto pieno
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Indiška Masala arbata su pienu

BEIGELIAI

ŽVEJO/ €3
Riestainis, tunas, majonezas, salota, kukurūzai

SALDI VIŠTA/ €3,5
Riestainis, svieste kepta vištiena, šoninė,
kukurūzai, majonezas, salota

PASTRAMI KUMPIS/ €3,5
Riestainis, Drama Burger pastrami kumpis,
rauginti agurkai, kreminis  sūris, garstyčios

KEPTA BULBA SU ĮDARU

ČILI/ €3,5
Kepta bulvė su kiaulienos ir jautienos 
 troškiniu, Chorizo dešra ir Cheddar sūriu

TRADICINĖ/ €2,5
Kepta bulvė su grietine ir šviežiais
svogūnais

ŽVEJO/ €3
Kepta bulvė su tunu, majonezu, kukurūzais

SALDI VIŠTA/ €3,5
Kepta bulvė su vištienos, šoninės ir 
 kukurūzų įdaru su majonezu

ŠALTI BARŠČIAI / €2,5
Šaltibarščiai su bulve

KARŠTAS ŠOKOLADAS/ €2,5

ČILI SRIUBA/ €3
Kiaulienos ir jautienos troškinys, Chorizo
dešra, Cheddar sūris

Kava su šaltu pienu
BALTA €1,5

Šiltas pienas su šokoladu ir grietinėle
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LEDAI

ŠOKOLADO BOMBA/ €2
Šokoladiniai ledai, drožlės, šokoladinis sirupas

KLASIKA / €2
Braškiniai ledai, šokoladinis sirupas, riešutai
KARAMELĖ/ €2
Plombyriniai ledai, karamelės sirupas

TRAŠKŪS/ €2
Plombyriniai ledai su šokolado drožlėmis ir
traiškytais riešutais

KARALIUS DAUGIS/ €3,5
Trijų skonių ledai, karamelės ir šokolado
sirupas, drožlės, riešutai, plakta grietinėlė

LEDAI SU UOGOMIS/ €3

IŠ ŠALDYTUVO

PRIE KAVOS

Kava su pienu, šokolado ar karamelės sirupu,
plakta grietinėle (gali būti be kofeino) 200ml

ŽALIA VASAROS ATGAIVA / €1,5
Agurkas, mėtų sirupas, žalia citrina 200ml

SALDUS ATOKVĖPIS / €1,5
Arbūzas, sirupas, spanguolė 200ml

ŠALTA KAVA / €2,5

PONAS ANANASAS/ €2
Ananasai, sirupas, mėta 200ml

MĖLYNAS DANGUS / €1,5
Mėlynos slyvos, sirupas 200ml

EGZOTIŠKAS/ €2
Havajų vaisiai, mangų sirupas 200ml

GRIKIŲ BATONĖLIS / €1
Ekologiškų grikių batonėlis su medumi ir
spanguolėmis

CINAMONDELĖ/ €2
Bandelė su cinamonu ir baltuoju šokoladu,
migdolų riešutais

GABALĖLIS PYRAGO/ €2
Pasirinktas pyragėlis su grietinėle

TARTALETĖ / €2

DESERTAS INDELYJE/ €2

Sviestinis trapus krepšelis su karamelės ir
riešutų įdaru

Įvairių ledų skoniai su šviežiomis sezoninėmis
uogomis, grietinėle

BANDELĖ/ €1
Įvairios bandelės su įdaru

Pasirinktas pyragėlis su grietinėle


