
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

BREAKFAST

Nutella crepe
nutella, fruits, sour cream espuma

Ricotta crepe
ricotta, sour cream, fruits, nutella

Crepe with condensed milk
condensed milk, banana cream, fruits

Crepe with honey and walnuts
honey, walnuts, butter, fruits

Croissant with cheese
croissant, cheese

Croissant with almond
croissant, almond

Fried milk
pastry cream, sour cream espuma, fruits

Croissant with burrata
croissant, burrata, white sesame, olive oil, basil

Ricotta pancakes
ricotta / sour cream / condensed milk / jam, fruits

Croissant with nutella
croissant, nutella

Croissant

Cottage cheese 200gr

Pain au chocolat



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

Benedict with croissant and prosciutto
croissant, prosciutto, poached egg, cremette 
cheese, cherry tomato, arugula, hollandaise sauce

French brioche with french garden sauce
brioche, egg, cherry tomato, arugula, french garden sauce

Benedict with brioche and pesto sauce
brioche, poached egg, cremette cheese, 
cherry tomato, arugula, pesto sauce

French brioche with cottage cheese
brioche, cottage cheese, raspberry marmalade

Benedict with salmon and baguette
salmon gravlax, poached egg, cremette cheese, 
cherry tomato, arugula, hollandaise sauce

Fried eggs
eggs, butter, spices 

Mushroom fried eggs
eggs, oyster mashroom, champignon, butter, spices

Tomato fried eggs
eggs, tomato, butter, spices

Cheese fried eggs
eggs, suluguni cheese, butter, spices

Wrapped curd pancakes
curd, sour cream with raspberry jam

Wrapped beef pancakes
beef tenderloin, onion, greens, spices

Wrapped mushroom pancakes
champignon, onion, greens, spices 

Service Fee 10%

Oatmeal
oat flakes, walnut, jam, fruits, butter


