ДОБРОСНІДАНКИ

Нова кавова карта

| 45.Раф класичний
Щодня з 08:00 до 13:00
манговий 250 мл | 50.«Чорничний чизкейк» 200 мл | 45.Капучіно «Амаретто-грейпфрут» 200 мл | 35.Кава «Френч-прес»
250 мл | 40.У
ІДАНК
«Френч-прес масала»
250 мл | 55.О
ДО СН
РІКАН
250 мл

Е
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15.-

Сніданок конструктор

О

ПУЧІН

, КА
Яйця «Орсіні» 45.ЛАТТЕ ЛЕТ УАЙТ
АБО Ф
Омлет класичний 45.25.Омлет з беконом та сулугуні 65.Скрембл з яєць 45.Додай на свій смак:
Яєчня глазунья 25.- паста із фети та оливок 25.Яйця пашот 25.- печений перець, фета, оливки каламата 40.Яйця варені 25.-

- томати, огірки, оливки каламата, в'ялені томати 50.- в'ялені томати, базилік, оливкова олія 25.- сир сулугуні 10.- соус гуакамоле 40.- лосось слабосолений 55.- трюфель 60.-

Вегетаріанські
«Cніданок моєї мрії»
Легкий натуральний йогурт з базиліком, медом,
свіжоспеченими круасанами і домашньою гранолою 335 гр | 85.Авокадо тост зі скремблом 225 гр | 95.Ранковий салат з кіноа, авокадо та
яйцем пашот 250 гр | 85.Гречка «Чотири Сири» 260 гр | 75.Вівсянка з пармезаном, чорним трюфелем
270 гр | 95.та яйцем пашот
Сирники з рікотою та журавлиною
подаються з йогуртом та вишневим соусом

220 гр

| 85.-

Веганські
Незаймана вівсянка на кокосовому молоці
з каштановим сиропом 280 гр | 65.Авокадо тост зі свіжими томатами 140 гр | 95.Омніворські
«Риба моєї мрії» Круасан з лососем, тайським йогуртом,
огірками та руколою
150 гр | 105.Авокадо тост з лососем

140 гр

| 95.-

«Великий чоловічий сніданок»
Яєшня з печеною картоплею, мітболом, чіпсами з бекону,
квасолею, корнішонами та свіжими томатами 550 гр | 150.-

ПАСТА

Уся паста щодня готується власноруч за рецептом
від нашого Концепт-Шефа з Флоренції
Дуччо Орландіні. Подається протягом усього дня.

Бази для паста-конструктора
Лінгвіні «Маргарита» з томатним соусом

275 гр

| 55.-

Шпинатні тальятеле «Альфредо»
з вершковим соусом 270 гр | 65 .Додай на свій смак
- Курка 15.- Печений перець 30.- Креветка 30.- - Моцарела міні 30.- Бекон 25.- Помідори черрі 30.- Лосось смажений 75.- - Печериці 15.- Яйце пашот 10.- - Білі смажені гриби 45.-

Вегетаріанська
Равіолі з ікрою із баклажанів та сулугуні
від закоханого в Грузію шефа 230 гр | 95.Лакшері тальятеле «Чотири Сири»
з чорним трюфелем 275 гр | 145.Тальятеле з грибами і ароматним
310 гр | 95.грибним соусом
Веганська
Пісні тальятеле з томатним соусом
або оливковою олією 275/200 гр | 55.Омніворська
Равіолі «Зелений квадрат» з індичкою
в горіхово-вершковому соусі 250 гр | 105.Креативна карбонара з яйцем пашот, броколі
та чарівними сморчками
400 гр | 150.Зелені папарделе з куркою, печеним солодким перцем
і в’яленими томатами 410 гр | 95.- 200 гр | 75.стандартна порція

міні порція

Лінгвіні з величезним мітболом і густим
томатним соусом 475 гр | 120.- 285 гр | 95.стандартна порція

міні порція

Тальятеле з тигровими креветками та цукіні в соусі
на основі білого вина 385 гр | 185.-

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.

