
ДОБРОСНІДАНКИ
Щодня з 08:00 до 13:00

                         

50.-

ДО СНІДАНКУ

КЕЛИХ 

ПРОСЕККО

Сніданок конструктор
Омлет класичний   50.-
Скрембл з яєць   65.-
Яєчня глазунья   30.-
Яйця пашот   35.-
Яйця варені   30.-

Вегетаріанські
Великий боул з кіноа   370 гр | 135.-
Великий боул з гречкою   370 гр | 125.-
"Сніданок моєї мрії" 
Легкий натуральний йогурт з домашньою гранолою, персиком, 
вишневим соусом та свіжоспеченим круасаном   165/55 гр | 90.-
Авокадо тост зі скремблом   225 гр | 110.-
Ранковий салат з кіноа, авокадо та яйцем пашот   230 гр | 95.-
Гречка "Чотири сири"   260 гр | 95.-
Вівсянка з пармезаном, чорним трюфелем 
та яйцем пашот   270 гр | 130.-
Злегка обсмажені солодкі грінки у сметанному кремі, 
з авторським томатно-яблучно-базиликовим конфі    200 гр | 85.-
Авокадо, запечений зі шпинатною пастою. 
Подається з грушею та морквою   125/65/30 гр | 125.-
Сирники з рікотою та журавлиною, 
подаються з йогуртом та вишневим соусом   220 гр | 105.-
Веганські
Сніданок від Гриньової   280 гр | 105.-
Незаймана вівсянка на кокосовому молоці 
з каштановим сиропом   280 гр | 70.-
Авокадо тост з томатно-грушевим конкасе   135 гр | 105.-
Омніворські
Брускета з тунцем з томатно-грушевим конкасе 
і гарбузовим кремом   190 гр | 135.- 
Розсипчаста ранкова гречка 
з підсмаженим філе індички та броколі   255 гр | 90.-
П'ядіна з тигровими креветками   295 гр | 185.-
П'ядіна з куркою та білими грибами   320 гр | 165.-
Запашний круасан зі слабосоленим лососем, 
тайським йогуртом та руколою   150 гр | 130.-
Авокадо тост з лососем   140 гр | 135.-
"Великий чоловічий сніданок" 
Яєшня з печеною картоплею, мітболом, квасолею, 
картоплею, панчетою та корнішонами   525 гр | 185.-

Нова кавова карта
Раф класичний
         манговий
         «Чорничний чизкейк»
Капучіно «Амаретто-грейпфрут»

250 мл | 45.-
250 мл | 50.-

200 мл | 45.-
200 мл | 35.-

Додай на свій смак:
                  - паста із фети та оливок  35.-
    - печений перець, фета, оливки каламата  45.-
     - в'ялені томати, базилік, оливкова олія 25.-
       - сир сулугуні 10.-          - соус гуакамоле 45.-    

 - лосось слабосолений 75.-  
                                  - трюфель 75.- 
                                  

 
                       

                                  

ЕСПРЕСО, АМЕРІКАНО,

ЛАТТЕ, КАПУЧІНО, 

ФЛЕТ УАЙТ АБО ЧАЙ 

25.-

ДО СНІДАНКУ



Всі ціни вказані в гривнях, включаючи податки. Цей матеріал має інформаційний характер 
і не є меню. З офіційним меню і прейскурантом Ви можете ознайомитися в куточку споживача 
або через офіціанта.

ПАСТА
Уся паста щодня готується власноруч за рецептом 
від нашого Концепт-Шефа з Флоренції Дуччо Орландіні

Бази для паста-конструктора
Жовті лінгвіні 
з оливковою олією   200 гр | 55.- 
Лінгвіні "Маргарита" 
з томатним соусом   275 гр | 55.-
Шпинатні тальятеле "Альфредо" 
з вершковим соусом   270 гр | 85.-
Тальятеле "Альфредо" 
з вершковим соусом   270 гр | 85.-
Чорні лінгвіні 
у вершковому соусі   230 гр | 85.- 

Вегетаріанська
Лакшері тальятеле "Чотири Сири" 
з чорним трюфелем   275 гр | 165.- 
Равіолі з рікотою та зеленню   270 гр | 145.- 
Тальятеле з грибами 
та ароматним грибним соусом   310 гр | 95.-

Омніворська
Равіолі "Зелений квадрат" з індичкою 
в горіхово-вершковому соусі   250 гр | 145.-
Креативна карбонара з яйцем пашот, 
броколі та смаженими печерицями   400 гр | 155.-
Зелені папарделе з куркою, печеним солодким перцем 
і в'яленими томатами   
                        /стандартна/ 410 гр | 150.-   /міні/ 200 гр | 95.-
Лінгвіні з величезним мітболом 
і густим томатним соусом   
                       /стандартна/ 475 гр | 145.-   /міні/ 285 гр | 125.-
Тальятеле з тигровими креветками 
та цукіні в томатному соусі  385 гр | 210.-
Тальятеле з тигровими креветками 
та цукіні в вершковому соусі  375 гр | 220.-
Лінгвіні з мідіями в томатному соусі   320 гр | 125.-
Фарфале з тунцем   300 гр | 195.-
Паста "Ліверпуль" справжні чоловічі папарделе з беконом, 
грибами та пивним соусом   320 гр | 145.-
Чорні лінгвіні з морепродуктами   310 гр | 235.-

 
 

Додай на свій смак
Лосось смажений 75.- 
Бебі-кальмари 85.-
Морські гребінці 85.-
Тунець 70.-
Мідії 35.-
Креветка 30.-
Курка 25.- 
Бекон 35.-
Філе індички 30.- 
Білі смажені гриби 55.- 
Печериці 20.-
Гриби гливи 15.-
Гриби шіїтаке 55.-
Помідори черрі 40.-
Печений перець 35.-
Артишоки мариновані 30.- 
В'ялені томати 30,-
Моцарела міні 35.-
Бурата 165.-
Яйце пашот 15.-


