
Сніданки /з 8:00 /протягом дня 

Круасан
французький / мигдалевий крем / Нутела  72 / 105 / 96
55 / 95 / 75 г 

Авокадо-тост
гуакамоле, яйце-пашот, зелень і томати 350 г 198 

Зелена шакшука,
три різновиди сиру, шпинат 300 г 229

Омлет зі шпинатом,
рикотою та кедровими горіхами 300 г 188 

Сирники зі сметаною
та полуничним соусом 345 г 142

Вівсянка
готуємо на молоці, додаємо пармезан,
яйце-пашот та трюфельну олію 320 г 128 

Круасан з яйцем-пашот та лососем,
голландським соусом та шпинатом 255 г 275

Скрембл із креветками,
авокадо, листям салату та перцем чилі 330 г 285

Шейк із манго та авокадо
з кокосово-мигдалевим молоком 300 мл 122 

Бананово-полуничний смузі 300 мл 129

Cмузі матча-банан 300 мл 156

Breakfast /from 10:00 /all day long

Syrnyky (curd pancakes) with sour cream
and strawberry sauce 350 g 169

Spinach omelette
ricotta and pine nuts 260 g 179 

Frittata with prosciutto cotto,
tomatoes, broccoli, zucchini and Grana Padano 270 g 169 

Scrambled eggs with shrimps,
avocado slices and green leaves 330 g 285

Avocado toast
poached egg, prosciutto chips 250 g 245

Сирники зі сметаною
та полуничним соусом 350 г 169

Омлет зі шпинатом,
рікоттою та кедровими горіхами 260 г 179 

Фріттата з прошутто котто,
томатами, броколі, цукіні та Грана Падано 270 г 169 

Скрембл із креветками,
авокадо та листям салату 330 г 285

Авокадо-тост
яйце-пашот, чіпси з прошутто крудо 250 г 245

Сніданки /з 10:00 /протягом дня 



Сніданки /з 8:00 /протягом дня 

Круасан
французький / мигдалевий крем / Нутела  72 / 105 / 96
55 / 95 / 75 г 

Авокадо-тост
гуакамоле, яйце-пашот, зелень і томати 350 г 198 

Зелена шакшука,
три різновиди сиру, шпинат 300 г 229

Омлет зі шпинатом,
рикотою та кедровими горіхами 300 г 188 

Сирники зі сметаною
та полуничним соусом 345 г 142

Вівсянка
готуємо на молоці, додаємо пармезан,
яйце-пашот та трюфельну олію 320 г 128 

Круасан з яйцем-пашот та лососем,
голландським соусом та шпинатом 255 г 275

Скрембл із креветками,
авокадо, листям салату та перцем чилі 330 г 285

Шейк із манго та авокадо
з кокосово-мигдалевим молоком 300 мл 122 

Бананово-полуничний смузі 300 мл 129

Cмузі матча-банан 300 мл 156

Паніні
Паніно Quattro formaggi 
(горгонзола, емменталь, фонтіна, 
моццарелла, вершки) 190 г 139

Паніно з лососем, 
моццареллою та мікс салатом 220 г 159

Паніно Parma 
(прошутто крудо ді Парма, моццарелла, 
томати, базилік) 210 г 139

Panini
Panino Quattro formaggi 
(Gorgonzola, Emmental, Fontina, Mozzarella, cream) 190 g 139

Panino with salmon, 
Mozzarella and mixed salad 220 g 159

Panino Parma 
(prosciutto crudo di Parma, Mozzarella, 
tomatoes, basil) 210 g 139
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Граніта та Морозиво
Кавова граніта з бріошшю 180 г 119

Лимонна граніта з бріошшю 130 г 99

Полунична граніта з бріошшю 180 г 119

Домашнє морозиво 75 г 
(про смаки розповість ваш офіціант) 69

Granita & Ice cream
Сoffee granita with brioche 180 g 119

Lemon granita with brioche  130 g 99

Strawberry granita with brioche  180 g 119

Homemade ice cream 75 g  
(ask your waiter about the tastes) 69
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Desserts
Honey cake with hazelnuts 105 g 99

Millefeuille 140 g 119

Raspberry chocolate cake with almond sponge 115 g 139

Tiramisu 140 g 119

Rum babba 200 g 155

Panna Cotta caramel 140 g 109

Apple zephyr 18g/1pc 19

Dark chocolate covered apple zephyr 32g/1pc 35

Macaron 16g/1pc 20

Homemade marmalade 20g/1pc 21

Десерти
Медовик із лісовими горіхами 105 г 99

Наполеон 140 г 119

Малиново-шоколадне тістечко 
з мигдалевим бісквітом 115 г 139

Тірамісу 140 г 119

Ромова бабба 200 г 155

Панна котта з карамеллю 140 г 99

Яблучний зефір 18г/1шт 19

Яблучний зефір в шоколаді 32г/1шт 35

Макарон 16 г/1шт 20

Домашній мармелад 20г/1шт 21


