
Կրեպ խտացրած կաթով
խտացրած կաթ, բանանի կրեմ, միրգ

Կրեպ նուտելլայով
նուտելլա, միրգ, թթվասերի էսպումա

ՆԱԽԱՃԱՇ 

Կրեպ ռիկոտտայով
ռիկոտտա, թթվասեր, միրգ, նուտելլա

Կրուասան նուշով 
կրուասան, նուշ

Տապակած կաթ
եփված կրեմ, թթվասերի էսպումա, միրգ

Կրուասան բուրրատայով
կրուասան, բուրրատա, սպիտակ քունջութ, 
ձիթապտղի ձեթ, բազիլիկ

Ռիկոտտայով բլիթներ
ռիկոտտա / թթվասեր / խտացրած կաթ / մուրաբա, միրգ

Կրուասան նուտելլայով
կրուասան, նուտելլա

Կրեպ ընկույզով և մեղրով 
մեղր, ընկույզ, կարագ, միրգ

Կրուասան պանրով
կրուասան, պանիր

Կրուասան

Պան օ շոկոլա

Հատիկավոր կաթնաշոռ 200գր

1200

1800

1100

1600

4500

1600

1300

1200

1200

900

700

900

1600

ЗАВТРАК

Креп с нутеллой
нутелла, фрукты, эспума из сметаны

Креп с рикоттой 
рикотта, сметана, фрукты, нутелла

Креп со сгущенным молоком
сгущенное молоко, банановый крем, фрукты

Креп с грецким орехом и медом
мед, грецкий орех, масло, фрукты

Круассан с сыром
круассан, сыр

Круассан с миндалем
круассан, миндаль

Жареное молоко
заварной крем, эспума из сметаны, фрукты

Круассан с бурратой
круассан, буррата, белый кунжут, оливковое масло, базилик

Сырники с рикоттой
рикотта / сметана / сгущенное молоко / варенье, фрукты

Круассан с нутеллой
круассан, нутелла

Круассан

Зернистый творог 200гр 

Пан о шокола



Բենեդիկտ կրուասանով և պրոշուտոյով
կրուասան, պրոշուտո, ձու պաշոտ, կրեմետե 
պանիր, չերրի լոլիկ, ռուկոլա, հոլանդեզ սոուս

Ֆրանսիական բրիոշ` ֆրենչ գարդեն սոուսով
բրիոշ, ձու, չերրի լոլիկ, ռուկոլա, ֆրենչ գարդեն սոուս

Բենեդիկտ բրիոշով և պեստո սոուսով
բրիոշ, ձու պաշոտ, կրեմետե պանիր,
չերրի լոլիկ, ռուկոլա, պեստո սոուս

Ֆրանսիական բրիոշ` հատիկավոր կաթնաշոռով
բրիոշ, հատիկավոր կաթնաշոռ, ազնվամորու մարմելադ

Բենեդիկտ բագետով և սաղմոնով
սաղմոն գրավլաքս, ձու պաշոտ, կրեմետե պանիր,
չերրի լոլիկ, ռուկոլա, հոլանդեզ սոուս

1800

2200

Ձվածեղ
ձու, կարագ, համեմունք

Լոլիկով  ձվածեղ
ձու, լոլիկ, կարագ, համեմունք

Սնկով ձվածեղ
ձու, կախասունկ, շամպինյոն, կարագ, համեմունք

Պանրով ձվածեղ
ձու, սուլուգունի պանիր, կարագ, համեմունք

Կաթնաշոռով նրբաբլիթ
կաթնաշոռ, թթվասեր ազնվամորու մուրաբայով

Մսով նրբաբլիթ
տավարի փափկամիս, սոխ, կանաչի, համեմունք 

Սնկով նրբաբլիթ
շամպինյոն, սոխ, կանաչի, համեմունք

1400

1400

1700

1000

1400

1200

Սպասարկման վճար 10%

1600

2500

2500

1000

Վարսակի շիլա
վարսակի փաթիլներ, ընկույզ, մուրաբա, միրգ, կարագ

1200

Бенедикт с круассаном и прошуто
круассан, прошуто, яйцо пашот, сыр креметте, помидор 
черри, рукола, соус голландез

Французская бриошь с соусом френч-гарден
бриошь, яйцо, помидор черри, рукола, соус френч-гарден

Бенедикт на булочке бриошь с соусом песто
бриошь, яйцо пашот, сыр креметте, 
помидор черри, рукола, соус песто

Французская бриошь с зернистым творогом
бриошь, зернистый творог, малиновый мармелад

Бенедикт с багетом и лососем 
лосось гравлакс, яйцо пашот, сыр креметте, 
помидор черри, рукола, соус голландез

Яичница
яйцо, масло, специи

Яичница с помидорами
яйцо, помидор, масло, специи

Яичница с грибами
яйцо, вешенка, шампиньон, масло, специи

Яичница с сыром
яйцо, сыр сулугуни, масло, специи

Блинчики с творогом
творог, сметана с малиновым вареньем

Блинчики с мясом
филе говядины, лук, зелень, специи 

Блинчики с грибами
шампиньон, лук, зелень, специи 

За обслуживание 10%

Овсяная каша
овсяные хлопья, грецкий орех, варенье, фрукты, масло


