
Англійський сніданок 
(яєчня з двох яєць, слайси бекону, сосиски, помідор, печериці, червона квасоля 
в томатному соусі, тости, масло)

Французький сніданок 
(французький пиріг кіш-лорен, подається з соусом тартар або зі сметаною)
*про начинку пирога запитайте в офіціанта 

Скандинавський сніданок 
(яйця пашот, солена сьомга, голандський соус з в'яленими томатами, 
салат рукола, тости з сиром)

Ірландський сніданок 
(яєчня з двох яєць, бекон, смажені печериці та помідори, квасоля 
в томатному соусі, ірландські ковбаски, тости)

Сніданок по-східному 
(японський омлет з  овочами, з соусом теріякі  та тостами)
Додатки до омлету (на вибір): вугор (25 грам), сьомга (25 грам), курка (25 грам)

Сніданок гурмана 
(смажена спаржа, яйця пашот, голандський соус, прошуто, тости)

Іспанський сніданок 
(яєчня, смажені помідори, перець, цукіні, ковбаса Чорізо, оливки, 
в'ялені томати, зелень, тости, масло)

Німецький сніданок 
(тости з сиром, в'яленими томатами та печеним перцем, баварські сосиски, 
скрембл з 2 яєць, дерун, гостро-солодкий соус Барбекю)

Білоруський сніданок 
(деруни з грибним соусом та сметаною)

Український сніданок 
(домашні сирники з родзинками та сметаною)

Вегетаріанський сніданок
вівсянка на молоці чи воді з додатками за бажанням:
курага або родзинки (25 грам), волоський горіх (25 грам), 
кедровий горіх (10 грам), кеш'ю (25 грам), 
фрукти (ананас, апельсин, банан, груша, яблуко, ківі) (25 грам), манго (25 грам) 

Яєчня з 2 яєць
Омлет з 2 яєць
Додатки:
Бекон копчений 25 грам • 20 грн.
Корейка копчена 25 грам • 25 грн.
Салямі  25 грам • 30 грн.
Салямі Мілано Росо 25 грам • 35 грн.
Салямі Наполі 25 грам • 35 грн.
Ковбаса Чорізо 25 грам • 39 грн.
Сосиски віденські 25 грам • 20 грн.
Сир 25 грам • 20 грн.
Помідор свіжий 50 грам • 15 грн.
Перець болгарський 50 грам • 19 грн.
Печериці свіжі 50 грам • 15 грн.
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English Breakfast
(2 fried eggs, bacon slices, sausages, tomato, champignons, red beans in tomato sauce, 
toasts, butter)

French Breakfast 
(Quiche Lorraine, served with tartar sauce or sour cream)
* ask the waiter for the filling of the pie 

Scandinavian Breakfast 
(poached eggs, salted salmon, hollandaise sauсe with sun-dried tomatoes, rocket, 
toasts with cheese)

Irish Breakfast
(2 fried eggs, bacon, fried champignons and tomatoes, beans in tomato sauce, 
Irish sausages, toasts)

Asian-Style Breakfast 
(japanese omelette with vegetables, Teriyaki sauce and toasts)
Additives (at your choice): eel (25 gramm), salmon (25 gramm), chicken mea (25 gramm)

Breakfast for Gourmand  
(fried asparagus, poached eggs, hollandaise sauсe, prosciutto, toasts)

Spanish Breakfast 
(fried eggs, fried tomatoes, bell pepper, zucchini, Chorizo sausage, olives, 
sun-dried tomatoes, fresh herbs, toasts, butter)

German Breakfast 
(toasts with cheese, sun-dried tomatoes and baked bell pepper, Bavarian sausages, 
scrambled eggs, derun (potato pancake), spicy-sweet Barbecue sauce)

Belarusian Breakfas
(deruny (potato pancakes) with mushroom sauce and sour cream)

Ukrainian Breakfast 
(syrnyky (fried quark pancakes) with with sour cream)

Veggie Breakfast
oatmeal porridge cooked in milk or water with additives at your choice: 
apricot halves or raisins (25 gramm), walnuts (25 gramm), 
pine nuts (10 gramm), cashew (25 gramm), 
fruit (pineapple, orange, banana, pear, apple, kiwi fruit) (25 gramm), mango (25 gramm) 

Two fried eggs
Omelette (two eggs)
Additives:
Smoked bacon 25 gramm • 20 UAH
Smoked loin 25 gramm • 25 UAH
Salami 25 gramm • 30 UAH
Salami Milano Roso 25 gramm • 35 UAH
Spicy salami Napoli 25 gramm • 35 UAH
Chorizo sausage 25 gramm • 39 UAH
Wiener sausages 25 gramm • 20 UAH
Cheese  25 gramm • 20 UAH
Fresh tomatoes 50 gramm • 15 UAH
Bell pepper 50 gramm • 19 UAH
Fresh champignons 50 gramm • 15 UAH
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from all over the world
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