МЕНЮ
MENU

СНІДАНКИ
Breakfast 150 ₴
ДО СНІДАНКУ НАПОЇ НА ВИБІР
чай, кава, сік апельсиновий
AT BREAKFAST
tea, coffee, orange juice, to choose from
СКАНДИНАВСЬКИЙ СНІДАНОК
Яєчня оката. Булочка зі слабосоленим лососем
та сиром філадельфія. Легкий салат.

SCANDINAVIAN BREAKFAST
Sunny side up eggs. Bread roll with salt-cured
salmon and cream cheese. Light salad.

АНГЛІЙСЬКИЙ СНІДАНОК
Оката яєчня, подається з присмаженими
сосисками, беконом та стиглим томатом.
Булочки з насінням гарбуза, соняшника та
масло вершкове.

ENGLISH BREAKFASTS
Sunny side up eggs, served with fried sausages,
bacon and ripe tomatoes. Bread rolls with butter,
pumpkin and sunflower seeds.

ДОМАШНІЙ СНІДАНОК
Омлет з сиром та смажений бекон. Легкий салат
з оливками. Булочки з насінням гарбуза та
соняшника, масло вершкове.

HOMEMADE BREAKFAST
Omelet with cheese and fried bacon. Light salad
with olives. Bread rolls with butter, pumpkin and
sunflower seeds.

МОЛОЧНИЙ СНІДАНОК
Молочна вівсяна або манна каша на вибір.
Круасан, поданий із маслом та абрикосовим
джемом.

DAIRY BREAKFAST
Milk oatmeal or farina porridge to choose from.
Croissant served with butter and apricot jam.

ПОЛОНИНСЬКИЙ СНІДАНОК
Творог із сметаною, горішками та медом.
Круасан, поданий із маслом та абрикосовим
джемом.

“POLONYNSKY” BREAKFAST
Cottage cheese with sour cream, nuts, and honey.
Croissant served with butter and apricot jam.

ГАЗДІВСЬКИЙ СНІДАНОК
Три млинці з м’ясом, присмачені сметанковим
соусом із зеленню. Круасан, поданий із маслoм
та абрикосовим джемом.

FARMER’S BREAKFAST
Three pancakes with meat and sour cream sauce
with herbs. Croissant served with butter and
apricot jam.

СНІДАНОК В ДОРОГУ
Takeout breakfast
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БУЛОЧКА З НАСІННЯМ
СОНЯШНИКА АБО ГАРБУЗА
КІЛЬКА СКИБОК ТВЕРДОГО СИРУ
СОСИСКА КЛАСИЧНА
КЕТЧУП
КРУАСАН
ДЖЕМ АБРИКОСОВИЙ
МАСЛО
ЯБЛУКО
СІК ЧИ ВОДА НЕГАЗОВАНА, НА ВИБІР

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BREAD ROLL WITH SUNFLOWER
OR PUMPKIN SEEDS
A FEW SLICES OF HARD CHEESE
CLASSIC SAUSAGE
KETCHUP
CROISSANT
APRICOT JAM
BUTTER
APPLE
JUICE OR NON-CARBONATED WATER TO
CHOOSE FROM

