APERITIF

ml/uah

Prosecco La Famiglia Brut Private Label................................................................... 150/180,00
Franciacorta Cuvee Prestige Brut Ca'del Bosco...................................................... 150/370,00
Champagne Blanc de Blanc Brut Delamotte............................................................ 150/570,00
Rossini......................................................................................................................................40/245,00
Prosecco, Strawberry

Aperol Spritz..........................................................................................................................80/265,00
Aperol, prosecco, orange juice

Poli Spritz................................................................................................................................80/245,00
Poli Aperitivo, Whitley Neiil Quince gin, prosecco, orange juice

Cynar Tonic.............................................................................................................................. 50/197,00
Cynar, Tonic

Hugo..........................................................................................................................................80/265,00
Prosecco, Giffard Fleur de Sureau

Aranchiata Fizz................................................................................................................... 250/225,00
Whitley Neiil Quince gin, Cointreau, aranciata

СНІДАНКИ
Cімейний сніданок La Famiglia (на двох):

Яйця Бенедикт з голандським соусом, скрембл, лосось холодного копченя, вершковий крем-сир, свіжі томати,
рукола, авокадо, м’ясні італійські спеціалітети, сет із 3-х сирів, мостарда, джем власного приготування,
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
г/грн

Сніданок в хлібі з вершковим мусом,
яйцем та шпинатом:
з лососем............................................... 240/345,00
з мортаделою....................................... 240/345,00
Оладки з цукіні і яйцем пашот,
лососем і авокадо.............................. 230/318,00
Омлет з авокадо, томатами чері
й вершковим крем-сиром.............. 350/269,00
Яйця Бенедикт на булочці бріош
на вибір із:
беконом.................................................. 160/245,00
лососем....................................................160/327,00
Круасан із вершковим сиром,
авокадо, яйцем:
з лососем........................................ 240/60/385,00
з мортаделлою............................. 240/60/385,00
Трамедзіні:
з тунцем та каперсами......................170/227,00
з салямі....................................................170/227,00
Трамедзіні з вершковим сиром
і лососем................................................ 180/245,00

г/грн

Спаржа з яйцем пашот
і голландським соусом......................160/297,00
Скрембл з чорним трюфелем....... 240/365,00
Вівсяна каша з мортаделою, яйцем
пашот і трюфельною олією............ 290/236,00
Яєчня в гострому томатному соусі
зі свіжою зеленню....................... 230/50/185,00
Гранола з домашнім йогуртом.......230/197,00
Оладки з кленовим сиропом
і вершковим сиром..................... 180/50/228,00
Круасан класичний
із гарячим шоколадом.................70/90/146,00
Сирники з домашнім варенням
і сметаною...................................... 200/50/195,00
Вівсяна каша з кіноа
та ягодами............................................. 250/125,00
Каша з трьох видів злаків
з овочевим тартаром........................ 220/185,00

СМУЗІ
Vino e Cucina........................................ 200/151,00
Апельсиновий фреш, банан, ківі, ананас, яблуко, базилік

Манго/банан/апельсин.................... 175/151,00
Полуниця/шпинат/апельсин......... 175/151,00

СІК ЗІ СВІЖИХ ФРУКТІВ
Апельсин, Яблуко, Морква.................200/96,00

Селера..................................................... 200/119,00

Грейпфрут.............................................. 200/109,00

Ананас......................................................200/227,00

Якщо у вас алергія на один із інгредієнтів, що входять до складу наших страв,
будь ласка, попередьте про це вашого офіціанта.

