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

Сніданок з мортаделою, свіжим авокадо та вершковим крем-сиром /
Breakfast with mortadella, fresh avocado and cream cheese

235

Сніданок з кіноа та яйцем пашот / Breakfast with quinoa and poached egg

185

Вівсяна каша з органічною крупою кіноа та сезонними фруктами на
молоці/на воді / Milk/water-cooked oatmeal with organic Quinoa grits and
seasonal fruits

96

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

115

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

142

Скрембл з креветками та зеленою спаржею /
Scramble with shrimps and green asparagus

249

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

162

Зелений омлет зі шпинатом та лососем /
Green omelette with spinach and salmon

165

Вафлі з кремом із маскарпоне, цитрусами та ягідним соусом /
Waffles with mascarpone cream, citrus fruits and berry sauce

155

Скрембл із сальсічою, томатом-гриль та мікс-салатом /
Scrambled eggs with salsiccia, grilled tomato and mixed green salad

249

Яєчня глазунья з беконом та чорним трюфелем /
Sunny side up eggs with bacon and black truffle

249

Додатково / Extras

сметана / sour cream

17

мед / honey

28

вершкове масло / butter

30

джем / jam

23

Шановні гості! Якщо у вас алергія на будь-який продукт, будь ласка, повідомте про це вашого офіціанта! /
Dear guests! Please inform your waiter of any allergy you have!

Поділ, вул. Іллінська, 18 / 18 Ilinskaya Str., Podil
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"
Хурма-апельсин / Persimmon with orange

107
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
Гранат / Pomegranate
Селера / Selery
Ананас / Pineapple

75
87
125
81
159

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

Домашні італійські лимонади / Homemade italian lemonade

Базиліковий / Basil
Обліпиховий / Sea-buckthorn

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

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

Домашній чай / Homemade tea

Обліпиховий чай з кумкватом і кардамоном /Sea-buckthorn tea with kumquat and cardamom
Малиновий з базиліком /Raspberry with basil
Трав'яний збір / Herbal tea

TWG чай / TWG tea

Чай Чоко Мінт Трафл / Choco Mint Truffle Tea

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

Какао / Cacao

79/152
79/152
96
129
96
105

110

Какао з маршмелоу / Cacao with marshmellow

52

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

59
59
62
59
78
65
72
72
72
75
88

Кава Illy / Caffè Illy

Моносорт на Ваш вибір: Бразилія, Ефіопія; або Бленд темної обжарки /
Monoarabica of Your choice: Brazil, Ethiopia or Dark roasted blend

Еспресо / Espresso
Американо / Americano
Капучіно / Cappuccino
Лате / Latte

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
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100
100
115
125
53/96
73
77
73/145
73/145

