СНІДАНКИ

г/грн

Cімейний сніданок La Famiglia (на двох):

Яйця Бенедикт з голландським соусом, скрембел з двох яєць,
лосось холодного копчення, вершковий крем-сир, свіжі томати,
рукола, авокадо, м’ясні італійські спеціалітети, сет із 3-х сирів,
джеми на вибір, домашня випічка, домашній йогурт.
Напої: два келихи Prosecco La Famiglia Private label (Extra Dry),
фреш, вода з м’ятою, кава або чай на вибір............................1270,00

Свіжа випічка

Хліб і булочки із власної пекарні
з трюфельним маслом..............................................165/20/87,00

Італійський сніданок
з домашньою випічкою корнеті

(круасан, авокадо, яйце, рукола, томати чері,
соус песто та вершковим сиром).......................... 240/60/345,00
* З мортаделлою або лососем на Ваш вибір

Трамедзіні з тунцем............................................ 170/169,00

КАШІ

СТРАВИ З ТВОРОГОМ

г/грн

Вівсяна каша з кіноа і фруктами
(молоко на вибір або на воді)..........................................250/98,00
Вівсяна каша з Мортаделлою,
яйцем пашот і трюфельним маслом.............290/157,00
Каша з трьох видів злаків
з овочевим тартаром.......................................... 160/139,00

г/грн

Овочевий салат із авокадо,
броколі, томатами чері та кіноа
та оливковою олією Агрестіс........................... 300/235,00
Біфштекс з трюфелем
та яєчнею зі свіжим шпінатом
та томатоми чері................................... 110/100/40/285,00
Гранола з домашнім йогуртом
та свіжим манго.................................................... 260/198,00
Оладки із кленовим сиропом
і вершковим сиром....................................... 180/50/178,00
Круасан із гарячим шоколадом.................70/90/115,00
Гранола власного приготування
з ягодами................................................................. 180/149,00

СТРАВИ З ЯЄЦЬ
г/грн

Ніжний скрембел
з чорним трюфелем на домашньому хлібі
та обсмаженим свіжим шпинатом..........210/70/327,00
Яєчня в гострому томатному соусі
зі свіжою зеленню......................................... 230/50/135,00
Пюре з авокадо на гречаному хлібі
з яйцями пашот і беконом................................ 260/276,00

г/грн

Сирники з домашнім
варенням і сметаною................................... 200/50/149,00
Ньокі з творогом
і сметанним соусом............................................. 260/145,00
Рікота з печеним яблуком
і оладками........................................................ 80/120/189,00

г/грн

Яйця Бенедикт на булочці бріош на вибір з:
беконом................................................................... 160/ 187,00
лососем..................................................................... 160/268,00
Омлет з авокадо, томатами черрі
і вершковим крем-сиром...................................350/237,00
Оладки з цукіні та яйцями пашот,
лососем і авокадо.................................................230/257,00

ДОМАШНІ ПИРОГИ ВІД ШЕФА (запитуйте у офіціанта)..................................................................................87,00

Страви з нашого меню містять сліди алергенів

famiglia.com.ua

ОБОВ’ЯЗКОВО ДО СНІДАНКУ

мл/грн

СМУЗІ

Вівсянка / Яблуко / Мигдаль..............................140/98,00
Груша / Банан / Чорний шоколад.....................140/98,00

мл/грн

Ківі / Вишня / Апельсин / Мед..........................140/98,00
Детокс-авокадо..................................................... 150/165,00

ФРЕШІ

Апельсин / Яблуко/ Морква...............................200/96,00
Грейпфрут................................................................ 200/109,00
Селера....................................................................... 200/119,00

мл/грн

мл/грн

мл/грн

Імбир-лимон............................................................400/157,00
Матча Лате (молоко на Ваш вибір)................................... 158,00

КАВА

Капучино.....................................................................150/78,00

мл/грн

Гранат........................................................................ 200/146,00
Ананас........................................................................200/227,00
Сіцилійський апельсин........................................200/117,00

ДОМАШНІЙ ЧАЙ
Трав’яний ................................................................. 400/109,00
Смородина, чорниця, імбир..............................400/117,00
Апельсин з розмарином.....................................400/157,00

мл/грн

мл/грн

Еспресо.......................................................................... 30/63,00

ДОДАТКОВО ВИ МОЖЕТЕ ЗАМОВИТИ ДО СНІДАНКУ
г/грн

Бекон............................................................................50/112,00
Лосось..........................................................................50/139,00
Мортадела.................................................................... 50/99,00
Чорний трюфель..................................................... 3 г/179,00
Прошуто Сrudo......................................................... 50/117,00
Прошуто San Daniele.............................................50/188,00
Яйце додатково
(варене, рідке яйце, пашот, оката яєчня)......................1 шт./15,00
Томати чері................................................................... 50/48,00

г/грн

Авокадо.................................................................... 100/129,00
Мед.................................................................................. 50/29,00
Сметана..........................................................................50/17,00
Джем............................................................................... 30/49,00
Гранола.......................................................................... 50/45,00
Молоко на вибір:
мигдальне / кокосове/ соєве /
вівсяне / рисове......................................................... 50/20,00

Шановні гості, якщо у вас алергія на один з інгрідієнтів, що входять до складу наших страв,
будь ласка, попередьте про це вашого офіціанта. Під час приготування страв та соусів
ми використовуємо виключно натуральну оливкову олію.

famiglia.com.ua

