Пісне меню / Lenten menu
Вага, г
Weight, g

Ціна, грн
Price, hrn

240

199

255

219

220

229

Грибний бульйон з чорною сочевицею, бобами едамам та білими грибами
Mushroom broth with black lentils, edamame beans, and porcini mushrooms

300

179

Крем-суп із грибів ерінгів

270

169

280

159

320

249

280

219

300

239

Кокосово-манговий десерт
Coconut mango dessert

140

129

Цукерка із сухофруктів та горіхів
Сandy with dried fruits and nuts

1шт

25

Салати, закуски / Salads, starters
Салат із запеченим буряком з лісовими горіхами та злаками,
філе грейпфрутів та апельсинів, листя мангольду та маш-салату з горіховою заправкою
Baked beet salad with hazelnuts and cereal, grapefruit and orange fillets,
mangold leaves and mâche salad with nut dressing

Хумус з чатні із солодкого перцю та хумус з авокадо;
подається із сальсою з огірків, томатів черрі, авокадо, в’ялених томатів,
кедрових горіхів та м’яти

Sweet pepper chutney hummus and avocado hummus;
served with salsa of cucumbers, cherry tomatoes, sun-dried tomatoes,
avocado, pine nuts, and mint
Теплий салат із обсмаженими грибами шиїтаке, рисовою локшиною
з бейбі-шпинатом, томатами черрі та кунжутною заправкою
Warm salad with sautéed shiitake mushrooms,
rice noodles with baby spinach, cherry tomatoes, and sesame dressing

Супи / Soups

(обсмажені ерінги, овочі та рисове молоко)

Cream soup of eryngii mushrooms
(sautéed eryngii, vegetables, and rice milk)

Крем-суп із гарбуза; подається із хрусткими крутонами
Pumpkin cream soup; served with croutons

Гарячі страви / Main course
Кус-кус із ледь обсмаженим аспарагусом, бейбі-кукурудзою,
в’яленими томатами та нутом; подається з томатно-базиліковим соусом
Couscous with sautéed asparagus, baby corn, sun-dried tomatoes,
chickpeas, and tomato basil sauce

Пюре із жовтої сочевиці з обсмаженими грибами шиїтаке, молодим зеленим
стручковим горошком , томатами черрі конкассе, селерою “пай” та мікрогріном
Yellow lentil puréе with sautéed shiitake mushrooms, young green pea pods,
cherry tomatoes concasse, shoestring celery root fries, and microgreens

Кіноа з паровими овочами (солодкий перець, цвітна капуста,
брокколі, спаржева квасоля, цуккіні) та соусом із запеченого гарбуза
Quinoa with steamed vegetables (sweet pepper, cauliflower,
broccoli, green beans, zucchini) and baked squash sauce

Десерти / Desserts

