PUSRYČIAI
10

benediktai

be lukšto virti kiaušiniai, brioshas, špinatai, agurkai, hollandaise,
traški šoninė arba sūdyta lašiša

9

žaliasis omletas

8

kelmučių grikiai

7

kakavinės avižos

8.8

špinatų ir trijų kiaušinių omletas su feta, edamame, ridikėliais,
brokoliais, žolelėmis

grikių košė su marinuotais kelmučiais, žalumynais, virtais
burokėliais, feta ir traškia šonine

kakavoje virta skaldytų viso grūdo avižų košė, kepti karamelizuoti
vaisiai, sūdytos ir skrudintos moliūgų sėklos

tuno kremo skrebutis

naminis tuno kremas, ančiuviai, medaus alyvuogės, pusiau džiovinti
pomidorai, žolelės, duona

9

bōheme varškėčiai

9

raudonieji belgiški vafliai

8

šokoladiniai belgiški vafliai

orkaitėje be pridėtinių riebalų kepti varškėčiai
su citrusiniu jogurtu, namine karamele arba uogiene
*galite rinktis tarp rekomenduojamo ‘medium-rare’ arba ‘well-done’

du viso grūdo belgiški vafliai, burokėliai, feta, sūdyta lašiša,
žalumynai, naminis bazilikų pesto

du viso grūdo belgiški vafliai, maskarpone kremas, juodasis šokoladas,
karamelizuoti obuoliai ir bananai, barstyti sūdytomis moliūgų sėklomis

8.8

crêpes šieno padaže

5.5

duonos granola

3.8

sezonine sriuba

8

4.5

crêpes blynelių suktinukai su varške, šiene virtas grietinėlės padažas,
espresso kavos sirupas

naminė medaus ir duonos granola, serviruojama su pienu arba jogurtu

teiraukitės padavėjo

mimoza

šviežiai spaustos apelsinų sultys, prosecco

šviežiai spaustos sultys
teiraukitės padavėjo

5.5

organiškas glotnutis

liofilizuoti vaisiai ir daržovės - maistingų medžiagų šaltinis
*glotnutį galite rinktis vandens arba pieno pagrindu
/açaí uogų - mango
/špinatų - kivių
/persikų - morkų
/miško uogų - bananų

post scriptum

dėl alergenų ir veganiškų opcijų teiraukitės padavėjų
viešbučio svečių pusryčiams yra įskaičuoti 30 €/apartamentams

D E S E RTA I

2.8

6

kruasanas

šviežiai keptas kruasanas, serviruojamas su namine karamele,
uogiene arba plaktu sviestu

nekaltas brownie

brownie su riešutų miltais ir apelsinų likerio padažu
*be gliuteno, be laktozės, be pridėtinio cukraus

5.8

balto šokolado crème brûlée

3.2

kokoso kamuoliukai

6

4.8

su baltuoju šokoladu ir trintomis šviežiomis avietėmis

baltojo šokolado ir kokosų kamuoliukai, liofilizuotos uogos

daigas vazonėlyje

brownie trupiniai, šokolado mousse, trintos avietės, daigas
*be gliuteno, be laktozės, be pridėtinio cukraus

dienos pyragas
teirautis padavėjo

PRIEDAI
3

CBD aliejus

CBD Botanico aliejus be THC,
sukurtas kūno ir minčių pusiausvyrai
*kosmetikos priemonė

K AVA / A R B ATA

2

espresso

2.2

espresso doppio

2.2

espresso macchiato

2.5

americano

2.5

juoda kava

2.7

cappuccino

3

latte

3

flat white

7.5

irish | baileys kava

9

syphon filtrinė kava

kavos ritualas 2 - 5 žmonėms

3.5

shakerato

itališka šalta kava
3

3.5

šalta latte

plikyta arbata

600 ml arbatinukas | dėl skonių teiraukitės padavėjo
3.5
3
0.7

matcha latte

kakava
augalinis pienas

migdolų, kokosų, avižų, sojų | teiraukitės padavėjo

NEALKOHOLINIAI
GĖRIMAI
3.5

5
3

3

5.5

fever tree tonikas

premium indian / aromatic / mediterranean

coca cola

coca cola / coca cola zero

mineralinis vanduo
negazuotas / gazuotas

4.5

acala premium kombucha

4.5

nealkoholinis alus

6.5

nealkoholinis kokteilis

4.5

šviežiai spaustos sultys

5.5

organiškas glotnutis

putojantis fermentuotas arbatos gėrimas

premium indian tonikas, vaisių tyrė su ledu

dėl skonių teiraukitės padavėjo

liofilizuoti vaisiai ir daržovės - maistingų medžiagų šaltinis
*glotnutį galite rinktis vandens arba pieno pagrindu
/açaí uogų - mango
/špinatų - kivių
/persikų - morkų
/miško uogų - bananų

APE R I TYVAS
subalansuotas dalintis ..
KĄSNIAI
/ visko po tris

8

five o’clock rutuliukai

15

brandintos jautienos kąsniai

8

serano kąsniai

9

marinuotos lašišos kąsniai

10

tigriniai kąsniai

tuno pâté / kalakutienos kumpio / grybų ir daržovių skonių
brandintos jautienos tartatai, putpelės kiaušinis, naminis majonezas, krekeris
serano kumpis, paguldytas ant avinžirnių kremo ir krekerio arba brusketos
burokų lašiša, varškės kremas ant ryžių popieriaus trapučio arba brusketos
tigrinės krevetės, pusiau džiovinti pomidorai ant ryžių popieriaus traškučio

PAT E P I MAI

/ derinkite su pakramsnojimais

6

naminis humusas

10

lašišos kremas

7

degintas moliūgų kremas

9

paukštienos ir šoninės paštetas
PAK RAM S N O J I MAI

/ derinkite su patepimais

4

karšti pita paplotėliai

5

karštas česnakinis grūdas

3.8

karšta naminė pilno grūdo duona, česnakas, naminis majonezas, parmezanas

sezoninių marinuotų daržovių asorti

4

alyvuogės meduje

4

daržovių traškučiai

burokėlių, morkų, bulvių

SELEKCIJOS
five o’clock etažerė / tradicinis popiečio arbatos ritualas dviems

44
dviems

trijų skonių sūdyti užkandžiai, angliškos scones bandelės su karamele,
desertų asorti ir plikyta žolelių arbata

charcuterie etažerė

19
keliems
32
dviems

rinktiniai sūriai, serano ir rūkytų mėsyčių selekcija, marinuotų daržovių
asorti, naminiai grissini

austrių etažerė / išankstiniai užsakymai

serviruojamos ant šaltų akmenų su ponzu pipetėje arba deginta citrina

ALKOHOLINIAI
GĖRIMAI
gin&tonic

9

12

su premium fever tree toniku

10

porn star martini

8

negroni

9

old fashioned

8

dry martini

8.5

espresso martini

8.5

spritz

10

bōheme black spritz

8

mimoza

4.5

alus

VYNAI

6

28

6.5
31

6

riesling

47

chablis petit

33

chardonnay

31

reserva

28
51

7
32
6.8
32
75

pinot grigio

125

chianti classico
primitivo manduria
cremant rose
prosecco d.o.c.g
šampanas

post scriptum

kokteilių ir vynų korta yra nuolatos pildoma | dėl platesnio
pasirinkimo teiraukitės padavėjų

VYN O K O R TA
balansui su maistu ..

PU T O JAN TYS APE R I TYVAI
cremant de limoux rose brut

7
32

Prancūzija / Langedokas / Rusilijonas
rožinis, sausas, elegantiškas, rožių ir aviečių natų

sant’anna prosecco superiore valdobbiadene

6.5
31

Italija / Venetas
persikų natų, vaisių aromato
rekomenduojamas su krevetėmis ir kaip vakaro aperityvas

75

Philippe Gonet Blanc de Blancs Brut

Pracūzija / Šampanė
juntamas vaisiškumas, obuolių ir persikų natos, riešutai
rekomenduojamas su austrėmis, krevetėmis ir kaip vakaro aperityvas

ruinart brut / rose

110
125

Prancūzija / Šampanė / Reims / Comte Tolosan
sausas, sodrys, turtingas ir gastronomiškas
rekomenduojamas su austrėmis, avietėmis, baltu sūriu ir kaip vakaro aperityvas

BALTI VYNAI
47

laroche petit chablis

Prancūzija / Burgundija
rekomenduojamas su austrėmis ar lašišos kąsniais

zonin ventiterre pinot grigio

6
28

Prancūzija / Burgundija
rekomenduojamas su paukštienos pâté ar daržovėmis

33

louis jadot bourgogne chardonnay

Prancūzija / Burgundija
rekomenduojamas su tuno pâté ar lašiša, paukštienos pâté ar charcuterie

anselmann riesling kabinett

6.5
31

Vokietija
rekomenduojamas su desertais, vaisiais, tinka gerti ir vieną

RAUDONI VYNAI
51

6
28

31

5.5
16

altemura primitivo di manduria

Italija / Puglia
sausas, tvirtas, turtingas, gastronomiškas
rekomenduojamas su jautienos tartaro kąsniais, espresso kava ar šokoladu

san lorenzo chianti

Italija / Toskana / Chianti
ryškaus rubino atspalvio, sultingo ir subalansuoto skonio
rekomenduojamas su jautienos tartaro kąsniais ar charcuterie

marques grinon catalunya reserva

Ispanija / Katalonija
nealiejiškas, lengvas, raudonųjų serbentų natos, tinka veganams
rekomenduojamas su charcuterie sūriais, tik ne su žuvimi

karštas vynas

rekomenduojame išsivirti syphon filtriniame aparate
ant atviros ugnies, tiesiai ant savo staliuko

P R I V A Č I O S
D E G U S T A C I N Ė S
V A K A R I E N Ė S

ypatingoms jūsų šventėms
kalėdiniams vakarėliams
gimtadieniams ar vestuvėms
privačiai tik Jums šefų gaminamos
4 .. 6 patiekalų degustacinės vakarienės
6 .. 20 svečių kompanijoms
su edukacine someljė vynų degustacija
gyvo garso muzika
arba vakaro kulminacija privačiame
kino teatre
.. skaniai, jaukiai, privačiai

platesnė informacija

+ 370 668 21771 arba lobby@bohemehouse.lt

P R I V A T U S
K I N O T E A T R A S

4 metrų ekranas
unikali atmosfera ir visiškas privatumas
iki 13 svečių kompanija
šviežiai kepti spragėsiai, užkandžiai ir gėrimai / a la carte
nuo 70 €/h visai jūsų kompanijai

STOGO

TERASA

panoraminė 360’ stogo terasa
pusryčiams ar vakaro aperityvui
gimtadieniams ir kitoms ypatingoms šventėms

V I E Š B U T I S
8 unikalaus dizaino apartamentai
verslo kelionėms, fotosesijoms
ar tobulam pabėgimui nuo rutinos
nuo 85 €/h dviems su nuostabiais pusryčiais

UNIKALI

PAT I R T I S

.. arba išsinuomokite visą BōHEME HOUSE viešbutį
unikaliai šventei uždarame iki 22 draugų rate

post scriptum

visa tai gali tapti supakuota dovana ar kvietimu

