Сніданки / Breakfast
з 8:00 до 12:00 / 8:00 am - 12:00 am
Круасан на вибір: / Choice of croissants:
З домашнім джемом / With home-made jam

68

З шоколадом і мигдальними пластівцями / With chocolate and almond chips

68

З мортаделою, артишоками та сирним соусом/
With mortadella, artichokes and cheese sauce

132

Органічний йогурт з медом та гранолою /
Organic yoghurt with honey and granola

82

Яєчня у томатному соусі / Sunny side eggs in tomato sauce

96

Вівсяна каша з органічною крупою кіноа, полуницею та лохиною
на молоці/на воді / Milk/water-cooked oatmeal with organic Quinoa grits,
with strawberries and blueberries

96

Сирники зі сметаною та домашнім вишневим варенням /
Cottage cheese pancakes with sour-cream and home-made cherry jam

106

Яйця-пашот із беконом під соусом оландезе /
Poached eggs with bacon in hollandaise sauce

142

Італійський сендвіч із філе індички / Italian sandwich with turkey fillet

156

Яйця-пашот із хрусткою чіабатою та пюре з авокадо /
Poached eggs with crispy ciabatta and avocado puree

162

Скрембл зі шпинатом і слабосоленим лососем /
Scrambled eggs with spinach and light-salted salmon

187

Біфштекс із телятини із соусом оландезе та яєчнею /
Veal steak with hollandaise sauce and sunny side eggs

258

Великий сніданок на вибір: / Choice of substantial breakfasts:
Скрембл із сальсічою, томатом-гриль та мікс-салатом /
Scrambled eggs with salsiccia, grilled tomato and mixed green salad

249

Сніданок із лососем, авокадо та кремовим сиром із зеленню /
Breakfast with salmon, avocado and cream cheese with herbs

248

Додатково / Extras

сметана / sour cream

17

мед / honey

17

вершкове масло / butter

21

джем / jam

23
Шановні гості! Якщо у вас алергія на будь-який продукт, повідомте про це нашому офіціанту! /
Dear guests! Please inform your waiters of any alllergy you have

Поділ, вул. Іллінська, 18, / Podol, Ilyinskaya Street, 18
тел.: 044 284 10 01

Напої для сніданків та вихідних / Bevereges for breakfast and weekends
Смузі / Smoothies

Банан, полуниця/ Banana, strawberry
Банан, імбир, апельсиновий фреш, мед / Banana, ginger, orange juice, honey
Вітамінний "Vero Vero"/ Vitamin smoothy "Vero Vero"

107
107
107

Малина, банан, ківі / Raspberries, banana, kiwi
Журавлина, смородина, полуниця/ Cranberries, currants, strawberries

107
107

Апельсин/лимон/морква / Orange/lemon/carrot
Грейпфрут/яблуко / Grapefruit / apple
Селера / Selery
Ананас / Pineapple

75
87
81
159

Смузі з йогуртом / Smoothies with yogurt
Сік зі свіжих фруктів / Fresh juice

Домашні італійські лимонади / Homemade italian lemonade

Базиліковий / Basil
Малиновий з розмарином / Raspberry with rosemary

Молочні коктейлі на основі домашнього морозива /
Milkshakes with homemade ice cream

79/152
79/152

Горіхово-шоколадний / Nuts with chocolate
Тірамісу / Tiramisu
Ванільний / Vanilla

96
129
96

Апельсиново-грейпфрутовий з лемонграсом / Orange with grapefruit and lemongrass
Малиновий з базиліком /Raspberry with basil
Трав'яний збір / Herbal tea

105
105
90

Чай Чоко Мінт Трафл / Choco Mint Truffle Tea

110

Домашній чай / Homemade tea
TWG чай / TWG tea

Pойбуш з південної Африки з нотками ванілі, шоколаду та м'яти /
South Africa rooibos with soft vanilla notes, chocolate and mint

Холодний чай / Ice tea

Цитрусовий з м’ятою / Citrus with mint
Фроузен лемонграс з жасміном / Frozen lemon grass with jasmine

75
75

Какао / Cacao

52

Какао / Cacao

Кава Illy / Caffè Illy

Эспресо / Espresso
Американо / Americano
Кава без кофеїну / Decaffeinated
Макіато / Macchiato
Капучіно / Cappuccino
Лате / Latte
Фрапе / Frappe
Флэт уайт / Flat White
Раф / Raff
Афогато / Affogato
Афогато з лікером Амарето / Affogato with Amaretto

Вода / Water

Моршинська без газу / з газом / Morshinska still / sparkling
Рокетта без газу/з газом / Rocchetta still/sparkling
Боржомі / Borjomi
Аква Панна / Acqua Panna
Cан Пеллегріно / S. Pellegrino
Поділ, вул. Іллінська, 18, / Podol, Ilyinskaya Street, 18
тел.: 044 284 10 01

59
59
62
59
78
65
72
72
72
75
88
53/96
73
77
73/145
73/145

