СНІДАНКИ / BREAKFAST

щодня з 08:00 до 16:00 / daily from 8:00 to 16:00

КАШІ / PORRIDGES
г/грн

Каша манна/вівсяна зі свіжими ягодами /
Semolina/Oatmeal with fresh berries........................ 78,00
Каша із трьох видів злаків
з овочевим тартаром та гарбузовим маслом /
Porridge from three kinds of grains with vegetable
tartare and pumpkin seed oil......................................110,00

г/грн

Вівсяна каша з мортаделою
та ароматом трюфеля/
Oatmeal with mortadella
and truffle sauce..............................................................134,00

СТРАВИ З ОРГАНІЧНИХ ЯЄЦЬ / DISHES WITH ORGANIC EGGS
г/грн

Фрітата з козиним сиром /
Frittata with goat cheese................................................ 98,00
Фрітата зі свіжими артишоками і рікотою /
Frittata with fresh artichokes and ricotta............... 197,00
Яєчня в гострому томатному соусі /
Fried eggs in spicy tomato sauce...............................114,00
Яйця Бенедикт з голландським соусом /
Benedict eggs with dutch sauce................................142,00

г/грн

Брускета з копченим лососем,
свіжим шпинатом і яйцем пашот /
Bruschetta with smoked salmon,
fresh spinach and a poached egg..............................168,00
Яєчня зі свіжим чорним трюфелем
та зеленим салатом /
Fried eggs with fresh black truffle
and green salad................................................................218,00

СТРАВИ З СИРУ ТА ЙОГУРТ У ВЛАСНОГО ПРИГОТ УВАННЯ /
DISHES FROM COT TAGE CHEESE AND HOMEMADE YOGHURT
г/грн

Йогурт з гранолою
власного приготування /
Yogurt with homemade granola.................................. 78,00
Домашній йогурт зі свіжим манго
і гранолою власного виробництва /
Homemade yogurt with fresh mango
and homemade granola................................................198,00

г/грн

Сирники з домашнім варенням і сметаною /
Cottage cheese balls with homemade jam
and sour cream.................................................................108,00
Оладки зі сметаною та кленовим сиропом /
Pancakes with sour cream
and maple syrup..............................................................109,00

Ньоки сирні з вершковим соусом /
Cheese gnocchi with cream sauce............................... 97,00

ТРАМЕДЗІНІ - ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ СЕНДВІЧ /
TRAMEZZINI - VENICE SANDWICH

РАНКОВА ДОМАШНЯ ВИПІЧКА /
MORNING HOMEMADE BAKING
г/грн

Корнеті з шоколадом /
Сornetti with chocolate................................................... 77,00
Паніні зі страчателою, руколою
та прошуто крудо /
Panini with stracciatella, arugula
and prosciutto crudo......................................................134,00

г/грн

– з овочами та рікотою /
– with vegetables and ricotta.....................................122,00
– з тунцем та каперсами /
– with tuna and capers..................................................134,00

famiglia.com.ua

