МЕНЮ СНІДАНКІВ
08:00 – 12:00
ГРН
С ТРА ВИ З ЯЄЦЬ
Два яйця приготовані на Ваш смак:

Яйця-пашот, варені, яєчня-бовтанка, смажені, білковий омлет чи омлет
із доповненням на Ваш вибір: бекон, шинка, сир, цибуля, гриби, перець, томати, 150 г

Смажені перепелині яйця або омлет, 150 г
Шакшука з цибулею, томатами та солодким перцем. Подається з грінками, 220/20 г
Яйця Бенедикт, 170 г
Яйця Флорентин, 170 г
Яйця-пашот з мусом із авокадо та лососем під Голландським соусом, 280/40 г
Яйце-пашот з авокадо та м’ясом краба під Голландським соусом, 135 г
Яєчня-бовтанка. Подається на грінці із сірого хліба з смаженим лососем та мікс
салатом, 250/50 г
Яєчня-бовтанка. Подається на грінці із сірого хліба з квасолею в томатному соусі та
беконом, 230 г
Яйця-пашот під Голландським соусом. Подаються на грінці із сірого хліба зі 		
спаржею та пармською шинкою, 200 г
Варені яйця. Подаються на тості з маринованим лососем, авокадо та бобами 		
едамаме, 240 г

165
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165
185
185
325
495
375
225
285
395

ОС ОБЛ ИВЕ
Сосиски із індички, подаються з гречаною кашею, 125/100/10 г
Сосиски із яловичини, подаються з мікс салатом та томатами чері, 160/60 г

195
195

С ВІЖ А ВИПІ ЧКА*
Круасан з пармською шинкою, крем-сиром, руколою та в’яленими томатами, 105 г
Круасан з маринованим лососем, крем-сиром, свіжими огірками та маш-салатом, 105 г
Три круасани, 75 г
Мигдальний круасан, 65 г
Асорті чотирьох данішів, 125 г

145
145
125
125
125

*Випічка подається з асортиментом джемів та вершковим маслом

З ДОРОВИЙ СНІ ДАНОК
Вівсяна каша, зварена на воді чи на молоці, 250 г
Кіноа з ягодами та медом, 180/25 г
Амарант, зварений на кокосовому молоці, 165 г
Домашній сир, подається зі сметаною, медом і ягодами, 150/35/60 г

95
285
295
185

С ОЛ ОДКІ СТ РАВ И
Вареники з домашнім сиром та сметаною, 200/80 г
Вареники з вишнями та сметаною, 200/80/20 г
Млинці з домашнім сиром та сметаною, 130/20/50 г
Українська запіканка з вишнями. Подається з вишневим соусом, 160/60 г
Сирники, 135/60/25 г

185
185
195
195
195

Традиційна страва української кухні з домашнього сиру, подається зі сметаною та медом

B R E A K FA S T M E N U
08:00 – 12:00
UAH
E GG DI SHE S
Two eggs prepared to your preference

poached, boiled, scrambled, fried eggs, egg white omelette or an omelette with fillings of your choice:
bacon, ham, cheese, onions, mushrooms, bell peppers, tomatoes, 150 g

Quail fried eggs or omelette, 150 g
Shakshuka with onions, tomatoes and bell peppers. Served with croutons, 220/2 g
Eggs Benedict, 170 g
Eggs Florentine, 170 g
Poached eggs with avocado mousse and salmon under Hollandaise sauce, 280/40 g
Poached egg with avocado and crab meat under Hollandaise sauce, 135 g
Scrambled eggs. Served on a crouton of gray bread with grilled salmon and mixed
salad, 250/50 g
Scrambled eggs. Served on a crouton of gray bread with beans in tomato sauce and
bacon, 230 g
Poached eggs under Hollandaise sauce. Served on a crouton of gray bread with
asparagus and Parma ham, 200 g
Boiled eggs. Served on a toast with marinated salmon, avocado and edamame beans,
240 g
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SPE CI A LTI ES
Turkey sausages, served with buckwheat porridge, 125/100/10 g
Beef sausages, served with mix salad and cherry tomatoes, 160/60 g

195
195

FROM THE B AK ER Y*
Croissant with Parma ham, cream cheese, arugula and sun-dried tomatoes, 105 g
Marinated salmon croissant, cream cheese, fresh cucumbers and corn salad, 105 g
Three croissants, 75 g
Almond croissant, 65 g
Four varieties of danish pastries, 125 g

145
145
125
125
125

*Pastry are served with assorted jams and butter

HE A LTHY B R EAK FAST
Oatmeal porridge, cooked in water or milk, 250 g
Quinoa with berries and honey, 180/25 g
Amaranth cooked in coconut milk, 165 g
Cottage cheese, served with sour cream, honey and berries, 150/35/60 g
SW E E T DI SHES
Varenyky with cottage cheese and sour cream, 200/80 g
Varenyky with cherries and sour cream, 200/80/20 g
Crepes with cottage cheese and sour cream, 130/20/50 g
Ukrainian pudding with cherries. Served with cherry sauce, sour cream and honey
160/60 g
Syrnyky, 135/60/25 g
Traditional Ukrainian dish of cottage cheese, served with sour cream and honey
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