Перші страви
Курячий бульйон з лапшою та фрикадельками

300/65 грн

Борщ український з пампушками та салом

480/98 грн

Гарбузовий крем-суп з королівськими креветками

280/92 грн

Крем-суп грибний

250/75 грн

Солянка м’ясна

450/110 грн

(картопля, гарбуз, королівські креветки, цибуля, вершки)

(печериці, морква, цибуля, вершки, сир Рокфор)

(телятина(вирізка), філе куряче, шинка, бекон, ковбаса с/к, огірки мариновані, цибуля, томатна паста, маслини)

Гарніри
Гречана каша

150/30 грн

Пюре картопляне

150/45 грн

Картопля Фрі

150/45 грн

Картопля по-селянськи

150/45 грн

Спагеті

150/30 грн

Овочі запечені під прованськими травами

220/75 грн

Суміш рису

150/45 грн

Батат Фрі під сирним соусом

180/110 грн

Батат Фрі під базиліковим соусом Айолі

180/110 грн

Млинці
Млинці з карамеллю

180/52 грн

Млинці з шоколадом

180/52 грн

Млинці домашні

160/38 грн

Млинці з сиром

270/76 грн

Млинці з яблуком та корицею

270/78 грн

Млинці з мʼясом та сметаною

200/78 грн

Млинці з лососем та сиром Філадельфія

230/145 грн

Млинці з індичкою та соусом «Айолі»

300/122 грн

- рекомендовано дітям
- корисне харчування

Сніданки
Каша вівсяна під сиром Пармезан

310/92 грн

(вівсяні пластівці, авокадо, сир Пармезан, сир Рокфор, карамелізована цибуля)

Каша вівсяна з сухофруктами

280/72 грн

(вівсяні пластівці, молоко, курага, вишня сушена, фініки)

Яєчня

160/40 грн

Яйце пашот

160/40 грн

Омлет

200/40 грн

Омлет з овочами

300/106 грн

(яйця, печериці, цукіні, цибуля-порей, помідор Чері, стручкова квасоля)

Яйце (кокот) з куркою під сиром Моцарела

350/152 грн

(курка, ананас, яйця, сир Моцарела, перець болгарський)

Яйце (кокот) з креветками під сиром Моцарела

350/176 грн

(креветки королівські, яйця, сир Моцарела, шпинат, помідор Чері)

Американський сніданок з беконом і дерунами

320/156 грн

(деруни, бекон, лист салату, помідор Чері, яйця)

Сирники з карамельним соусом та сметаною

300/106 грн

Асорті з брускет

260/138 грн

(тар-тар із лосося с/с, помідор під соусом «Песто», яйце пашот на авокадо)

Сирники кокосові зі сметаною

200/125 грн

(сир 5%, стевія, мука кокосова, кокосова стружка, масло кокосове)

Яєчний рол зі свіжими овочами

185/95 грн

(перець болгарський, огірок, салат Айсберг, кунжут)

Яєчний рол зі свіжими овочами та лососем с/с

200/138 грн

(огірок, салат Айсберг, кунжут, лосось с/с)

Яєчний рол зі свіжими овочами та куркою

210/125 грн

(огірок, салат Айсберг, кунжут, філе куряче)

Панкейки з яєчнею та беконом

330/142 грн

Панкейки з лососем та авокадо

280/148 грн

Крок-Мадам

280/132 грн

(яйце пашот (або смажене), шинка, помідор Чері, сир Чеддер, сир Моцарела, лист салату)

Аспарагус з яйцями пашот та хрусткими грінками

265/127 грн

Десерти
Фондан з вишнею та морозивом
- рекомендовано дітям
- корисне харчування

300/125 грн

Салати
Салат «Цезар» з куркою

310/168 грн

(салат Айсберг, куряча грудка, бекон, перепелине яйце, помідор Чері)

Салат «Цезар» з лососем

270/168 грн

(салат Айсберг, лосось, перепелине яйце, помідор Чері)

Теплий салат з курячою печінкою

280/142 грн

(печінка куряча, авокадо, салат Айсберг, огірок, рукола, соус «Гірчично-медовий»)

Лосось під шубою

260/92 грн

Салат з креветками

240/162 грн

(креветки, лист салату, рукола, авокадо, помідор, сир Пармезан)

Салат Фітнес

220/65 грн

(морква, яблуко, селера стебло, пекінка, горіх грецький, насіння гарбуза)

Теплий салат з телятиною та грибами

230/156 грн

(телятина (вирізка), печериці, лист салату, рукола, помідор Чері)

Салат «Грецький»

260/85 грн

(помідор, огірок, перець болгарський, маслини, лист салату, сир Фета, соус «Песто»)

Салат «Фреш-мікс»

150/89 грн

(лист салату, шпинат, рукола, помідор Чері, сир Пармезан)

Заправки до салатів «Фреш-мікс» та «Грецький»:
- соус «Песто»
- соус «Фреш-мікс»
- кунжутна олія
- оливкова олія
- гарбузова олія

- корисне харчування

30/30/30/30/30/-

Основні страви
Паста «Карбонара»

320/142 грн

Паста «Альфредо» з креветками

360/178 грн

Локшина рисова з телятиною та овочами

290/172 грн

Каша кус-кус з овочами

170/72 грн

Вареники з картоплею та шкварками

300/82 грн

Пельмені зі сметаною

280/82 грн

Деруни зі сметаною

300/90 грн

Деруни з грибами

370/95 грн

Деруни з підчеревиною

360/100 грн

Деруни з м’ясною піджаркою

360/115 грн

Куряче філе зі спаржевою квасолею під сирним соусом

260/138 грн

Курячий биток

100/55 грн

Кнелі курячі

100/65 грн

Курячі котлети

100/85 грн

Дорадо запечена з прянощами

100/80 грн

Лосось з овочами

190/220 грн

Ковбаски власного виробництва:
- індичка-куриця
- свинина

110/76 грн
110/78 грн

Курча з картоплею та Аспарагусом

320/230 грн

Червоний окунь з рисом та сальсою

370/167 грн

Томлений кролик у вершковому соусі з кіноа

350/260 грн

Овочі з ковбасками під соусом BBQ

410/186 грн

Медальйони з телятини під грибним соусом

190/252 грн

Курка з рисом та овочами під солодко-гострим соусом

315/156 грн

Телятина з броколі та рисом

320/192 грн

Картопля запечена з Моцарелою та куркою

360/120 грн

Стейк зі свинини

100/70 грн

(бекон, вершки, сир Пармезан)

(королівські креветки, вершки, помідор Чері, сир Пармезан, часник)

(телятина (вирізка), морква, цибуля, гриби шиітаке, гриби чорний фунгус)

(баклажан, цукіні, перець болгарський, сир Пармезан)

(свинина-курятина-телятина)

(печериці, цибуля, сметана, помідор Чері)

(підчеревина, цибуля, сметана, помідор Чері)

(свинина (ошийок), цибуля, сметана, помідор Чері)

(цукіні, баклажан, помідор Чері)

(суміш рису, огірок, помідор, цибуля синя, базилік)

(кіноа, кролик (ніжка), рукола, помідор Чері)

(ковбаски власного виробництва (свинина), овочі-мікс, картопля, багет Фітнес)

(телятина (вирізка))

(філе куряче, суміш рису, цукіні, перець болгарський, цибуля, часник, помідор Чері)

(телятина (вирізка), суміш рису, броколі, часник, помідор Чері)

(філе куряче, печериці, вершки, сир Моцарела)

(свинина (ошийок))

- рекомендовано дітям

- ціна за 100 грам сирої продукції

- корисне харчування

- пікантна страва

Сендвічі
Хот-Дог з ковбаскою та кукурудзою під сирним соусом

400/135 грн

(ковбаска(куриця-індичка) власного виробництва, насіння гарбузове, картопля Фрі)

Хот-Дог «Цезар»

390/148 грн

(стегно куряче, салат Айсберг, бекон, яйце перепелине, помідор, соус «Цезар», картопля Фрі)

Хот-Дог класичний з домашньою ковбаскою

450/135 грн

(ковбаска(свинина), помідор, огірок, салат Айсберг, картопля Фрі)

Лаваш-гриль з сиром

220/75 грн

(сир Моцарела, сир Чеддер, соус «Айолі», помідор)

Лаваш-гриль з куркою

200/110 грн

(курка, салат Айсберг, помідор, шпинат, сир Чеддер, соус «Айолі»)

Лаваш-гриль з телятиною

220/132 грн

(телятина(вирізка), салат Айсберг, сир Моцарела, помідор, соус «Цезар»)

Круасан з лососем

220/148 грн

(лосось с/с, лист салату, огірок, сир Чеддер, сир Філадельфія)

Круасан з шинкою

260/98 грн

(шинка, лист салату, помідор, сир Чеддер)

Міні-бургер з куркою

270/102 грн

(лист салату, помідор, сир Чеддер, картопля Фрі)

Міні-бургер з лососем

330/195 грн

(салат Айсберг, цибуля синя, огірок, редька, йогурт грецький, картопля Фрі)

Бургер з телятиною

470/177 грн

(цибуля синя, лист салату, сир Чеддер, огірок маринований, картопля Фрі)

Бургер з куркою та індичкою

490/177 грн

(огірок, сир Чеддер, салат Айсберг, картопля Фрі)

Паніні з куркою
(чіабата, філе куряче, авокадо, сир Чеддер, помідор Чері)

- рекомендовано дітям

325/132 грн

Соуси
Соус «Медово-гірчичний»

30/17 грн

Соус «Песто»

30/20 грн

Соус «Цезар»

30/25 грн

Соус «BBQ»

30/17 грн

Соус «Сирний»

30/17 грн

Соус «Фреш-мікс»

30/17 грн

Соус соєвий

50/10 грн

Кетчуп

50/10 грн

Майонез домашнього приготування

50/10 грн

Сметана

50/10 грн

Добавки
Лосось с/с

30/45 грн

Бекон

25/50 грн

Шинка

50/35 грн

Сало

50/20 грн

Філе куряче

100/50 грн

Сир Моцарела

30/30 грн

Сир Пармезан

10/20 грн

Сир Фета

50/35 грн

Сир Чеддер

25/16 грн

Помідор Чері

50/25 грн

Помідор

100/20 грн

Огірок

100/20 грн

Шпинат

50/25 грн

Авокадо

50/35 грн

Маслини

20/20 грн

Хліб тостовий з маслом

70/15 грн

Перець болгарський

100/30 грн

Лист салату

50/30 грн

Лимонад
Імбирний

400/60 грн

Апельсиновий

400/60 грн

Мохіто

400/60 грн

Fresh Cola

400/60 грн

(імбир, лимон, цукровий сироп)

(апельсин, лимон, цукровий сироп)

(лайм, м'ята, 7up, тростинний цукор)

(лайм, сироп Суниця, мʼята, кока-кола)

Milkshake
Банановий

300/78 грн

Полуничний

300/78 грн

Ванільний

300/78 грн

Bubble Gum

300/78 грн

Маракуйя

300/78 грн

Баунті

300/78 грн

Снікерс

300/78 грн

(молоко, морозиво (пломбір), банан, банановий сироп)

(молоко, морозиво (пломбір), полуниця, полуничний сироп)

(молоко, морозиво (пломбір), ванільний сироп)

(молоко, морозиво (пломбір), сироп Bubble Gum)

(морозиво, молоко, пюре Маракуйя)

(морозиво, молоко, сироп Кокосовий, сироп Шоколадний, кокосова стружка)

(морозиво, молоко, сироп Солона карамель, сироп Шоколадне печиво, цукерка Снікерс)

Сезонні напої
Чорний чай зі спеціями

300/45 грн

Марокканський чай

300/45 грн

Чай ананасово-шоколадний

300/50 грн

Чай маракуя-суниця

300/50 грн

Чай манго-лічі

300/50 грн

Голубий матча-латте

300/72 грн

Куркума-латте

300/65 грн

Кавові напої
Еспресо

30/20 грн

Рістретто

15/20 грн

Американо

80/20 грн

Американо з молоком

200/25 грн

Допіо

60/40 грн

Гляссе

300/52 грн

Flat White

300/56 грн

Раф-кава

300/52 грн

Капучино

200/300/400 мл 35/39/53 грн

Макіато

200/300/400 мл 38/41/56 грн

Макіато карамель

200/300/400 мл 46/56/66 грн

Макіато лісовий горіх

200/300/400 мл 46/56/66 грн

Латте

200/300/400 мл 35/39/53 грн

Латте Лаванда

200/300/400 мл 46/56/66 грн

Латте Поп-корн

200/300/400 мл 46/56/66 грн

Латте Французька ваніль

200/300/400 мл 46/56/66 грн

Домашній чай
Обліпиховий

600/45 грн

Імбирний

600/45 грн

Цитрусовий

600/45 грн

Ягідний

600/45 грн

М’ятний

600/45 грн

Журавлина-малина

600/45 грн

(зелений чай, обліпиха, кориця, бадьян)

(зелений чай, імбир, лимон)

(зелений чай, грейпфрут, лимон, апельсин)

(ягідний чай, полуниця, смородина чорна, смородина червона)

(зелений чай, м'ята, лимон)

(ягідний чай, журавлина, малина)

Смузі
Груша-Чіа

300/78 грн

Шоколадний

300/78 грн

Манго-Ананас

300/78 грн

Шпинат-Маракуйя

300/78 грн

Персик-Полуниця-Ананас

300/78 грн

(груша, насіння чіа, імбір, соєве молоко, мед)

(банан, горіхова паста, соєве молоко, мед, какао)

(манго, ананас, банан, йогурт грецький , ананасовий сік)

(банан, шпинат, пюре маракуйї, яблучний сік, м'ята)

(персик, ананас, полуниця, йогурт грецький, ананасовий сік)

Фреш
Апельсиновий

300/75 грн

Грейпфрутовий

300/75 грн

Яблучний

100/22 грн

Морквяний

100/22 грн

Селеровий

100/40 грн

Буряковий

100/15 грн

Холодні напої (на каві)
Арома-Латте

300/60 грн

Раф-кава

300/60 грн

Еспресо-тонік

300/60 грн

Фрапе

300/40 грн

Iced latte

300/45 грн

Гарячі напої
Какао

200/300/400 мл

40/50/60 грн

Гарячий шоколад

300/65 грн

Глінтвейн безалкогольний (яблуко, вишня)

300/50 грн

Пунш безалкогольний

300/50 грн

Чай заварний в асортименті
Ассам

300/30 грн

ОРА (Опі-Ей)

300/30 грн

Тайожний

300/30 грн

Ерл Грей

300/30 грн

Саусеп чорний

300/30 грн

Таємне побачення

300/30 грн

М’ята-чебрець

300/30 грн

Райська насолода

300/30 грн

Храм неба

300/30 грн

Жасминовий моліхуа

300/30 грн

Саусеп зелений

300/30 грн

1001 ніч

300/30 грн

Модний фрукт

300/30 грн

Вітамінний коктейль

300/30 грн

Альпійський луг

300/30 грн

Ройбуш карамель

300/30 грн

(класичний чорний індійський середньо листовий чай з золотими тіпсами)

(класичний чорний цейлонський крупнолистовий чай)

(чорний цейлонський чай з додаванням ягід ялівцю, ожини та шматочків папаї)

(чорний цейлонський крупнолистовий чай з додаванням ефірної олії бергамоту)

(чорний крупнолистовий цейлонський чай з додаванням екстакта саусепа (або сметанного яблука))

(чорний ароматизований чай зі шматочками ананасу, яблука, манго, вишні, листочками лісового горіха та перцевої
м’яти, пелюстками троянди та мальви)

(чорний цейлонський чай з додаванням чебрецю та м’яти)

(чорний ароматизований чай з лимонником, цедри лимона та апельсину, квітів соняшника та волошки)

(класичний зелений китайський чай)

(зелений чай з додаванням квіток жасмину)

(зелений цейлонський чай з додаванням екстракту плодів саусепа)

(суміш зеленого і чорного чаю з пелюстками соняшника, індійської троянди та квітів єгипетської календули)

(фруктова суміш зі шматочками ананасу, папаї, яблука, малини, брусниці, квітами гібіскуса, родзинками, жимолостю)

(суміш чорної і червоної смородини, родзинок, малини, полуниці, шматочків яблук та каркаде)

(трав’яна суміш меліси, ромашки, гібіскуса, шипшини, цедри апельсину і пелюсток альпійських квітів)

(ароматизований південноафриканський чай ройбуш зі шматочками карамелі та чорного шоколаду)

Напої
БонАква (газована, негазована)

330/25 грн

Моршинська (газована, негазована)

330/30 грн

Боржомі

330/35 грн

Кока-кола

250/22 грн

Спрайт

250/22 грн

Фанта

250/22 грн

Сок Sandora в ассортименті

300/20 грн

Сок дитячий Rich

200/15 грн

Узвар/Компот

250/20 грн

Добавки
Лимон

30/6 грн

Імбир

5/5 грн

М’ята

2/5 грн

Мед

20/5 грн

Молоко

100/5 грн

Молоко соєве

100/14 грн

Молоко вівсяне

100/16 грн

Молоко кокосове

100/16 грн

Молоко мигдалеве

100/16 грн

Вершки 10%

30/5 грн

Сироп

20/4 грн

Сироп Monin

15/12 грн

Маршмеллоу

15/6 грн

