
Каші та злаки 
Porridges and cereals
Гранола з йогуртом із манго і маракуї  
зі свіжими ягодами  
та сухофруктами                                            (250)    189
Granola with fresh berries, dried fruits  
and yogurt from mango and passion fruit

Органічна вівсяна крупа на воді  
або молоці з крихтою  
карамелізованих горіхів                             (250)     99
Organic oatmeal in water or milk  
with crumbs of caramelized nuts

Манна каша на молоці  
з карамелізованим  
яблуком і корицею                                                       (250)     65
Semolina in milk with caramelized apple  
and cinnamon

Сніданки з хлібом 
Breakfasts with bread
Брускета з авокадо                                        (150)            180
Bruschetta with avocado

Бейгл зі слабосоленою сьомгою,  
хрусткою руколою  
і авокадо з ніжним сиром                          (240)   245
Bagel with light-salted salmon, crispy arugula and 
avocado with tender cheese

Круасан з пармською шинкою,  
сиром "Пармезан", томатами черрі  
і соусом "Вінегре"                                                  (1 шт/pc)   165
Croissant with Parma ham,  
«Parmesan» cheese, cherry tomatoes  
and «Vinaigrette» sauce

Корисні сніданкиКорисні сніданки

Бейгл зі слабосоленою сьомгою, хрусткою руколою і авокадо з ніжним сиром                     (240)   245



Страви з яєць
Eggs dishes
Омлет, яєчня або скрембл  
з трьох яєць з овочами                                            (170)     85
Omelette, scrambled eggs or scramble  
of three eggs with vegetables

Білковий омлет із хрустким 
жовтком та беконом                                                   (250)   185
White omelette with crispy yolk 
and bacon

Оката яєчня з сиром і шинкою,  
сирним соусом і круасаном                            (210)   120
Fried eggs with cheese, ham, cheese 
sauce and croissant

Омлет з шинкою, томатами  
і сиром зі свіжими овочами                       (240)   115
Omelet with ham, tomato and cheese 
with fresh vegetables

Тост з яйцем пашот,  
шпинатом, шинкою,  
вершковим сиром і томатами                             (280)   179
Toast with poached egg, spinach, ham, 
cream cheese, tomatoes and lettuce 

Вершковий скрембл  
з висівковим круасаном, сьомгою  
власного засолу і авокадо                          (230)   185
Creamy sсramble with branny croissant,  
own salting salmon and avocado

Томатний скрембл з хвостами тигрових 
креветок, бебі-кальмарами,  
сиром "Фета" і злаковими тостами          (360)     265
Tomato scramble with tiger shrimp tails,  
baby-squid, «Feta» cheese and cereal toasts

Скрембл Том Ям з чіабатою, із 
лососем та авокадо гриль                                   (300)   280
Tom Yum scrambled eggs with ciabatta, 
salmon and grilled avocado

Яйця "Бенедикт" зі слабосоленою  
сьомгою та голандським соусом  
з червоною ікрою                                                          (210)   215
Benedict Eggs with light salted salmon  
and Dutch sauce with red caviar

Яйця "Бенедикт"  
з беконом і беарнским соусом                        (190)   135
Benedict Eggs with bacon and bearn sauce

Шакшука (яєчня  
в гостро-томатному соусі)                                    (300)   125
Shakshuka (fried eggs in spicy tomato sauce)

Додатково до яєчні
Additives to the scrambled eggs
свіжі томати                                                                           (50)        25
fresh tomatoes
смажені гливи                                                                      (50)        25
fried oyster mushrooms
сир «Гауда»                                                                              (50)        35
«Gouda» cheese
яйце варене/пашот                                  (1 шт/pc)         8
boiled egg / poached egg
слабосолена сьомга                                                      (50)    115
light salted salmon
шинка рубана                                                                       (50)        25
choppe ham

Томатний скрембл з хвостами тигрових 
креветок                                                             (360)   265
                       

Тост з яйцем пашот, шпинатом, шинкою,  
вершковим сиром і томатами                             (280)  179
                       

Вершковий скрембл                                      (230)    185                                                            

Яйця "Бенедикт" зі слабосоленою  
сьомгою                                                               (210)   215                                                        



Основні сніданки
Main breakfasts
Гонконгська вафля  
зі слайсами бекону,  
яйцем пашот і овочами                                      (280)      135
Hong Kong waffles with bacon slices,  
poached egg and vegetables

Гонконгська вафля  
з вершковим скремблом, шинкою,  
авокадо та томатами чері                               (160)      150
Hong Kong waffles with creamy scramble,  
ham, avocado and cherry tomatoes

Картопляний панкейк із сьомгою  
та шпинатом під соусом "Голандез"   (280)       185
Potato pancake with salmon  
and spinach with "Golondez" sauce

Рол із курячим філе, смаженим 
беконом та овочами                                               (300)      215
Chicken fillet roll with fried bacon and vegetables

Курячий шніцель з яйцем пашот  
авокадо і коктейльним соусом             (200)      180
Chicken schnitzel with poached egg with boiler 
sauce and avocado

Сосиски з квасолею "Аль Учелетто", 
омлетом, томатами гриль  
і хрусткими грінками                            (280/30)      165
Sausages with ucheletto beans, scrambled 
eggs, grilled tomatoes and crunchy croutons

Картопляний панкейк із сьомгою та шпинатом під соусом "Голандез"                                                  (280)        185                       

Томлений шпинат з королівськими 
печерицями, яйцем  
і сьомгою власного засолу                             (220)      185
Stewed spinach with royal champignon,  
egg and salmon of own salting



Напої / Drinks
Кефір домашній                                                               (250)     30
Homemade kefir

Какао з маршмелоу                                              (200/50)     55
Cocoa with marshmallow 

Десерти  
Desserts
Сир зі сметаною  
і домашнім медом                                                         (200)     99
Cottage cheese with sour cream  
and homemade honey

Млинці з сиром,  
малиновим варенням і сметаною         (200/60)    99
Pancakes with cottage cheese,  
raspberry jam and sour cream

Сирна запіканка  
з малиновим кюлі і тартаром  
з полуниці, ананаса і ківі                        (170/30)  129 
Cottage cheese casserole  
with raspberry kyuli and strawberry,  
pineapple and kiwi tartarе

Сирники з джемом і сметаною          (180/100)  145
Cheesecakes with jam and sour cream

Оладки з яблуками і 
домашньою сметаною                                       (200/50)     65
Fritters with apple and homemade 
sour cream

Гонконгська вафля  
з фруктовим тартаром,  
морозивом та шоколадним соусом    (250/30)    150
Hong Kong waffles with fruit tartare,  
ice cream and chocolate sauce

Круасани / Croissants
Круасан з цукровою пудрою                     (1 шт/pc)      30
Croissant with powdered sugar

Круасан з шоколадом                                       (1 шт/pc)     30
Croissant with chocolate

Круасан з висівками                                           (1 шт/pc)     30
Croissant with bran

Смузі / Smoothies

Екзотик енерджі / Exotic energy                            (400)  235 

Зелений бум / Green boom                               (200)   170

Веган мікс / Vegan mix                                                    (250)   195

Гонконгська вафля з фруктовим тартаром,  
морозивом та шоколадним соусом                                                                                                                                                   (250/30)     150


