
 Пн—чт:  
 Пт: 
 Сб-нд: 

 

 

Улюблені сніданки цілий день з 10:00
Тост з авокадо, томатами та ідеально звареним яйцем
180 г 65
Ніжний хумус з нутом, ідеально звареним 
яйцем та тостами
200 г 58
Подаємо з кінзою

Шакшука
300 г 62
Класична ізраїльська яєчня запечена з овочами та томатами
Подаємо з тостами

Дуже корисна ранкова каша
300 г 58
Багато користі в одній тарілці. Вівсянка, кіноа, молоко, мед, 
горіх грецький, мигдаль

Скрамбл з сезонним салатом
Мішана яєчня з салатом з огірка, томатів і сметаною
250 г 45
Ніжні сирнички зі сметаною та ягідним соусом
250 г 65
Ніжні сирнички з лососем гравлакс
250 г 85
Йогурт з домашньою гранолою, свіжими 
ягодами та медом
250 г 62
Ранковий бургер
250 г 65
Ніжна хрустка булочка, підсмажене куряче філе, досконало 
посмажене яйце, листя салату, томати та домашній майонез

Салат з кіноа, руколою та яйцем
180 г 75
Кіноа, авокадо, огірки, маслини, листя салату, ідеально 
зварене яйце, мікс насіння та соус верде

На десерт
Щодня на вітрині улюблені десерти кондитерської 
Делікація

Обід на заводі з 12:00 до 17:00 

Щоб мама не хвилювалась
Борщ улюбленої бабусі
300 г 42
з м’ясом чи грибами на вибір

Суп дня
300 г 42

Який обiд без салату
Наш Великий Цезар / Маленький Цезар
250 / 150 г 85 / 55
Той самий грецький
180 г 56
Салат Мізерія
150 г 32
Огірки, томати, сир, заправлений сметаною  
та зеленою цибулею

Вітамінний салат з молодої капусти 
з огірком та зеленню
150 г 28
Салат з лососем гравлакс
150 г 72

Гарніри та м’ясо
Варена картопля з вершковим маслом та зеленню
150 г 28
Улюблений банош з бринзою
150 г 28
Кус-кус з зеленим горошком та соусом Верде
150 г 28
Гречка варена з грибами
150 г 30
Тефтельки в томатному соусі
150 г 35
Сир тофу в пікантному соусі карі
150 г 35
Ніжна парова котлета з курки та телятини
100 г 32
Томлена теляча голяшка
100 г 32

Локшини багато не буває
Готуємо цілий день

Тайська локшина з куркою та овочами
300 г 68
Тайська локшина з лососем та овочами
300 г 78
Паста з куркою, беконом, грибами та вершковим соусом
300 г 68

Салат з печених баклажанів з черрі
180г 32



Грильований сир Брі з ягідним соусом 

 Пн—чт:  
 Пт: 
 Сб-нд: 

Вечір на заводі з 18:00

Салати
Наш Цезар
250 г 85
Салат з кіноа, руколою та яйцем
180 г 75
кіноа, авокадо, огірки, маслини, листя салату, ідеально 
зварене яйце, мікс насіння та соус верде

Локшина
Тайська локшина з куркою та овочами
300 г 68
Тайська локшина з лососем та овочами
300 г 78

Бургери
Готуємо бургери на ніжній молочній булочці, з соусами 
власного виробництва. Подаємо з класичним салатом коул 
слоу. 
Рекомендуємо їсти руками 

Фантастичний бургер з соковитою телячою котлетою
300 г 98
Ніжна молочна булочка, грильована соковита котлета, 
хрумкий бекон, сир, карамелізована цибулька, мариновані 
огірки, листя салату, домашній майонез
Подаємо із класичним салатиком коул слоу

Смачнющий вегетеріанський бургер
300 г 92
Ніжна молочна булочка, грильовані печериці, підплавлений 
сир брі, карамелізована цибулька, мариновані огірочки, листя 
салату, соус верде
Подаємо із класичним салатиком коул слоу

Бургер зі свиними реберцями, сиром  
та карамелізованою цибулею
300 г 105
Ніжна молочна булочка, свинні реберця, тостовий сир, 
карамелізована цибулька, томати, листя салату, домашній 
майонез
Подаємо із класичним салатиком коул слоу

Бургер з хрусткою куркою, беконом та кисло-солодким 
соусом
300 г 95
ніжна молочна булочка, курячі нагетси, хрумкий бекон, 
мариновані огірочки, сир, листя салату, карамелізована 
цибулька та домашній майонез

Закуски
Сет закусок на веселу компанію  
(4-6 людей)
1,5 кг 352
Вершковий сир, ніжний хумус, тости, ніжний крекер, 
грильована курка, сир брі, сир Мааздам, пармезан, прошутто, 
маслини, помідори черрі, салат свіжий, сезонні фрукти, 
фундук та мигдаль

Сирна дошка з гострим медом
250 г 155
Дошка вишуканого сиров’яленого м’яса
250 г 175
Брускета з лососем, крем-сиром та оливками Каламата
180 г 85
Хрусткі солені міні-профітролі з кунжутом
100 г 35
Мікс горішків в пряній паніровці 
100 г 68
Сир фрі з соусом тар-тар
250 г 72
Картопля по-селянськи з пікантним соусом
250 г 32
Курячі нагетси з тайським соусом
250 г 72
Курячі крильця Баффало
250 г 82

 
та хрустким хлібом
300 г 138
Мікс намазок з тостами
400 г 126
Хумус, вершковий сир, соус верде, гарячі тости, хрустка 
цибуля, листя салату та мікс насіння 

На десерт
Щодня на вітрині улюблені десерти кондитерської 
Делікація
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 Пт: 
 Сб-нд: 
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