
СТРАВИ З ДОМАШНІХ ЯЄЦЬ
Омлет з трьох яєць             150/40/30 г  90 грн.

Омлет з сиром 
із молока одеських кіз 320 г  127 грн.

Омлет з овочами 360 г  95 грн.

Яєчня-глазунья 
з беконом  120/30/40/40 г  106 грн.
Яєчня-глазунья зі смаженою  
докторською ковбасою 120/80/40/30 г  134 грн.

Яєчня-глазунья
з сосисками                    120/80/40/50 г  139 грн.

КРУАСАНИ
Круасан з шинкою і сиром 220 г  130 грн.

Круасан з лососем 
і яйцем-пашот 240 г  160 грн.
Круасан зі смаженою куркою 220 г  130 грн.

Круасан з джемом
або шоколадним кремом     65/50 г  95 грн.

Мигдальний круасан 110 г  90 грн.

СТРАВИ З МОЛОКА ТА СИРУ
Йогурт власного приготування 
з гранолою  180/70/50 г  82 грн.
Сирники з фермерського сиру 
з родзинками 240/70 г  139 грн.

Ліниві вареники з медом 220/50 г  124 грн.

СИТНІ СНІДАНКИ

Пиріг з лососем та фетою 260 г  158 грн.

Пиріг з грибами і шинкою 280 г  129 грн.

Чашка курячого бульйону 
та грінка з паштетом 300/100 г  80 грн.

Сендвіч з куркою 390 г  123 грн.

Сендвіч з шинкою та сиром 390 г  139 грн.

МЛИНЦІ
Тонкі млинці з с солодким  
сиром 190/40 г  121 грн.
Млинці з м’ясом 190/40 г  129 грн.

ВІВСЯНКА
Вівсяна каша з насінням льону
і конопель. На соєвому або коров’ячому  
молоці, на воді 300 г  78 грн.

СНІДАНКИ 
з 8:00 до 23:00

вартість сніданків 
включає чай або какао

Вартість усіх сніданків включає чай або какао.

При оплаті рахунку приймаються українська гривня і основні кредитні 
карти.

Даний проспект є рекламним матеріалом. Меню подається за вимогою.

СУПИ
Гороховий суп 
з копченими ребрами               420 г   84 грн.

Сирний крем-суп                      350 г   108 грн.

Солянка                                   350/30 г   134 грн.

Червоний борщ зі свинячим 
ребром і сметаною 400/70 г  104 грн.

Зелений борщ  
з курячим крилом  300/70 г  85 грн.

Курячий суп з вермішеллю 
та фрикадельками 435 г  93 грн.

Окрошка 400 г   137 грн.

ЗАКУСКИ ТА САЛАТИ
Паштет із печінки курчати 
з тостами з білого багету 160/25 г  98 грн.

Форшмак 110/125 г  99 грн.

Вінегрет з печених овочів з кислою  
капустою або з малосоленою  
тюлькою  250/50 г  98 грн.

Салат Мімоза 210 г  99 грн.

Салат із печених овочів з сиром

з молока одеських кіз              350 г  139 грн.

Овочевий салат з бринзою 270 г  117 грн.

Салат із курячою грудкою 
та овочами 260 г  124 грн.

Олів'є з куркою 
та яловичиною 260 г  115 грн.

Оселедець під шубою 275 г  102 грн.

Оладки з кабачків 200 г  114 грн. 

КРУАСАНИ 
ТА ВИПІЧКА

Круасан 65 г  35 грн.

Хліб з маслом 80/10 г  20 грн.

Хліб бородинський 100 г  30 грн.

Булочка здобна 140 г  42 грн.
родзинки, мак, кориця

Пиріжки 
з листкового тіста, 1 шт.  50 г  32 грн.
курка, телятина, гриби, яйце з зеленню

Пиріжки 
з дріжджового тіста, 1 шт.  50 г  32 грн.
м'ясо, капуста, яйце з зеленню, вишня
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НАПОЇ
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ

Компот  1000/230 мл  89/25 грн.
Компот  1000/230 мл  89/25 грн.
без цукру

Молочний коктейль   300 мл  58 грн.
Томатний сік 200 мл  22 грн.
Вода Бонаква 330 мл  39 грн.
з газом / без газу

М'ятно-лаймовий лимонад 450 мл  77 грн.

СВІЖОВИЖАТІ СОКИ
Апельсиновий  250 мл  86 грн.
Морквяний  250 мл  65 грн.
Яблучний  250 мл  65 грн.

ДЕСЕРТИ

КАВА ТА ЧАЙ
Еспресо  40 мл  32 грн.
Американо 80 мл  32 грн.
Кава без кофеїну 40 мл  39 грн.
Капучино                                         
    класичний 200/350 мл  38/56 грн.
   з безлактозним молоком          200 мл  38 грн.
   з соєвим молоком                       200 мл  58 грн.
      
Кава з молоком/вершками   180 мл  38 грн.
або зі згущеним молоком  
Латe  
   з сиропом                                             250 мл  48 грн.
   з безлактозним молоком          250 мл  48 грн.                            
   з соєвим молоком                       250 мл  78 грн.
Чай 
чорний, зелений, 
фруктовий, трав'яний                     400 мл  52 грн.
Какао 230 мл  32 грн.
Склянка молока  230 мл  28 грн.

ОСНОВНІ 
СТРАВИ

М’ЯСНІ СТРАВИ
Французькі ковбаски 
+ гарнір 150/200/50 г  147 грн.

Тефтелі з 3-х видів м’яса 
+ гарнір 275/200 г  139 грн.

Котлети з 3-х видів м’яса 
+ гарнір 190/200/50 г  158 грн.

Бефстроганов з яловичини 
+ гарнір 240/200 г  194 грн.

Біфштекс з яйцем та  
овочами 420 г  194 грн.
 
 
ПЕЛЬМЕНІ ТА ВАРЕНИКИ РУЧНО-
ГО ЛІПЛЕННЯ
Пельмені зі свинини 
та яловичини 300 г  144 грн. 
Відварні 

Пельмені зі свинини та яловичини 
Запечені або смажені 240 г  144грн.

Пельмені зі свинини та  
яловичини з бульйоном 300 г  137 грн.

Вареники з картоплею 
та беконом  300 г  123 грн.

Вареники з вишнею 200 г  118 грн.

РИБНІ СТРАВИ
Рибні котлети
+ гарнір  165/50/200 г   178 грн.
Окунь тушкований
з овочами  285 г   189 грн.
Бички смажені 250/20 г  118 грн.
Судак запечений зі смаженою  
картоплею 350 г  184 грн.

СТРАВИ З ПТИЦІ

Котлета по-київськи 
+ гарнір 180/200 г  158 грн.

Велика відбивна 
+ гарнір 160/200 г  139 грн.

Котлети з індички з гірчичним соусом 
+ гарнір 170/200/50 г  159 грн.

Курячі котлети з грибним соусом 
+ гарнір 175/200/50 г  147 грн.

Куряча печінка у вершковому соусі 
+ гарнір 170 г  124 грн.

Ципля смажене  
+ гарнір 290 г  166 грн.
 
ГАРНІРИ

Картопля пюре                           250 г  57 грн.

Картопля 
смажена з цибулею 250 г 62 грн.

Картопля печена 300 г  57 грн.                               

Молода картопля 250 г  65 грн. 

Гречка відварна з маслом 200 г  50 грн

Полента  
Відварна або обсмажена 180 г  40 грн.

Яєчна локшина з маслом 200 г  52 грн. \kompot_cafe_kiev                       \kompot.cafe.kiev                      

Яблучний або чорничний  
зефір 100 г  65 грн.

Торт «Медовик» 140 г  69 грн.

Яблуневий штрудель 160/30 г  94 грн.

Вишневий штрудель  160/30 г  104 грн.

Торт «Наполеон» 220 г  65 грн.

Торт «Морквяний» 195 г  99 грн.

Чизкейк з солоною  
карамеллю 180 г  108 грн.

Еклери 95 г  49 грн. 
в асортименті

Мармелад 100 г  50 грн. 
в асортименті

Морозиво 50 г  35 грн.


