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Сніданок 

Breakfast 

(08:00-11:00) 

Сніданок «Італійський»                                                                                                                            300              185,00                                                                      

        (Омлет-фритата, прошутто крудо,  

        пармезан та помідори чері)  

 Italian Breakfast                                                                                                                                              

        (Frittata, prosciutto crudo,  

        Parmesan and cherry tomatoes)  

 
Сніданок «Англійський»                                                                                                                          400               210,00                                                                      

       (Яєчня, сосиски, помідори, печериці,  

         квасоля, бекон, помідори чері, грінки)  

English Breakfast                                                                                                                                                                                                                

        (Scrambled eggs, sausages, tomatoes, mushrooms,   
         beans, bacon, cherry tomatoes, croutons) 
    

 Сніданок «Французький»                                                                                                                       370               295,00                                                                      

        (Омлет з сиром, авокадо, сьомга слабо солена  

         помідори чері, грінки з сиром моцарела)  

 French Breakfast                                                                                                                                                                                                                 

        (omelette with cheese, avocado, lightly salted salmon 

         cherry tomatoes, toasts with mozzarella) 

 
Яйце пашот: 
                   на грінці                                                                                                                                          80                    50,00 
                   на грінці з пастою з авокадо                                                                                              120                  95,00 
                   на грінці з беконом                                                                                                                  170                140,00 
                   на грінці зі шпинатом та сьомгою слабосоленою                                                 230               195,00 

Poached egg: 
                  on a toast                                                                                                                                          80                    50,00 
                  on a toast with avocado paste                                                                                                  120                 95,00 
                  on a toast  with bacon                                                                                                                  170              140,00 
                  on a toast with spinach and slightly salted salmon                                                         230              195,00  

 
Яєчня з шинкою або сиром або з помідорами                                                                             150                 70,00                                                                                                                                     

    Scrambled Eggs wit Ham or with Suluguni Cheese or with Tomatoes 
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 Омлет з грибами та шинкою                                                                                                                   200               80,00 

    Omelette with Mushrooms and Ham  

 

Тости з курячою печінкою                                                                                                                        120              70,00 

  Toasts with chicken liver       

       

Кіноа з яйцем пашот, пастою з авокадо,                                                                                            340           265,00 

сьомгою слабосоленою, помідором та пармезаном  

    Quinoa with poached egg, avocado paste,                                              

     lightly salted salmon, tomato and parmesan 

 
Вівсяна каша                                                                                                                                                     200              50,00 
    Oatmeal 

 
Манна каша з яблуками та корицею                                                                                                   220               50,00 
     Semolina with apples and cinnamon  
  
Домашні сирники зі сметаною                                                                                                        150/50            120,00 

     Home-made Cheese Pancakes  

Сирник по-львівськи (ваговий)                                                                                                             100               65,00 

   Cheesecake in Lviv (by weight 

 

Торт «Наполеон»                                                                            200/50              120,00 

    Cake «Napoleon» 

 

 Штрудель з вишнями,горіхами                                                                                              200/70/50            140,00 

 та ванільно-шоколадним соусом(подається з морозивом) 

      Strudel with cherries, nuts 

      and vanilla&chocolate sauce (served with ice-cream) 

                                                                                                    

Штрудель з яблуками, родзинками                                                                                      200/70/50            140,00 

та ванільно-шоколадним соусом (подається з морозивом) 

      Strudel with apples, raisins 

      and vanilla&chocolate sauce (served with ice-cream) 
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