




СНІДАНКИ З 10:00 ДО 14:00
Яєчня з беконом та тостами               80/30/70 г 129,00 грн
Омлет класичний               110/30/70 г 139,00 грн
Омлет з сиром               140/30/70 г 151,00 грн
Вівсяна каша з яблуком в’яленою журавлиною, медом 
та волоськими горіхами               270/5 г 117,00 грн
Млинці з шоколадно-горіховим кремом               160/40/20 г 127,00 грн
Млинці з ягідним кулі               160/40/20 г 119,00 грн
Млинці з сиром, ягідним або шоколадним соусом (на вибір)         260/30/20 г 141,00 грн
Сирники зі сметаною або конфітюром (на вибір)               150/30 г 153,00 грн





З шинкою
- ананасом, твердим сиром, сиром «Моцарелла», 
зеленню, соус томатний                                                                          705 г    391,00 грн

З сиром                           
- беконом, куркою, шинкою, сиром «Моцарелла», 
томатами, соус вершково-сирний                                                           740 г    379,00 грн
- Філадельфія, Моцарелла, Пармезан, твердий сир, зелень,
соус вершково-сирний                                                                           705 г   399,00 грн

З прошутто та в’яленими томатами 
- твердим сиром, сиром «Моцарелла», 
томатами чері, рукколою, соус сирний                                                   570 г  383,00 грн

ГОЛЛАНДСЬКІ МЛИНЦІ
Класичний  350 г  137,00 грн
З рибою  
- філе лосося, креветки, твердий сир, сир «Моцарелла», 
зелень, вершково-сирний соус  735 г 461,00 грн
- морепродукти, твердий сир, сир «Моцарелла», зелень, 
соус «Барбекю»   755 г 361,00 грн  
З куркою 
- грибами, твердим сиром, сиром «Моцарелла», ананасом, 
зеленню, соус «Барбекю»               750 г 361,00 грн  
З беконом
- томатами, шинкою, твердим сиром, сиром «Моцарелла», 
зеленню, соус шпинатний                                                                        715 г 391,00 грн

З салямі
- грибами, беконом, сиром «Моцарелла», твердим сиром, 
соус «Барбекю» 775 г 391,00 грн
- маринованим огірком, маринованою свининою, 
твердим сиром, сиром «Моцарелла», зеленню, 
вершково-гірчичний соус                                                                        775 г    395,00 грн
 





ГОЛЛАНДСЬКІ ОЛАДКИ «ПОФФЕРЧЕС»
- з ягідним соусом (на вибір)     200/25/5 г 139,00 грн
- з конфітюром  200/25/5 г 139,00 грн
- з кленовим сиропом  200/25/5 г 139,00 грн
- з згущеним молоком  200/25/5 г 139,00 грн

- з сиром, вишневою начинкою та шоколадом  650 г 280,00 грн
Солодкі
ГОЛЛАНДСЬКІ МЛИНЦІ





ГРЕЧАНІ МЛИНЦІ
- з вершковим сиром, маринованим лососем та зеленню                      180 г  239,00 грн
- з яйцем, беконом та сиром                                                               180/35 г   155,00 грн

УКРАЇНСЬКІ МЛИНЦІ
- з куркою, грибами та запеченим сиром 180/25 г 153,00 грн
- з шинкою, куркою, сиром та вершковим соусом 180/25 г 153,00 грн
- з сиром та родзинками  180/15 г 153,00 грн
- з яблуками 180/30/15 г 141,00 грн

- з тунцем, селерою, томатами, яйцем та сиром «Пармезан» 300/40/25 г 217,00 грн
- з телятиною, трюфелем та цибулею Порей  300/25 г 227,00 грн
- з куркою Теріякі, огірком, маринованим імбирем 
та кунжутним соусом                                                                          285/25 г   199,00 грн
- з куркою, томатами, сиром та беконом 200/20 г 165,00 грн
- з шинкою, томатами, зеленню та сиром  200/20 г 167,00 грн
- з яйцем, грибами, солодким перцем, сиром та зеленню  200/20 г 155,00 грн
- з горіховою пастою                                                                         150/35 г   143,00 грн
- з вишневою начинкою та ягідним соусом                                      200/20 г   137,00 грн
- Кайзершмаррн зі сливовим соусом                                               240/50 г   151,00 грн

ФРАНЦУЗЬКІ МЛИНЦІ «КРЕПИ»
Креп  100 г 95,00 грн
- з лососем, цибулею Порей  та сиром «Моцарелла»  300/25 г 221,00 грн
- з маринованим лососем, авокадо, огірком, вершковим 
сиром та соусом «Коріандр»                                                               320/30 г   239,00 грн





БЕЛЬГІЙСЬКІ ВАФЛІ
З слабосоленим  лососем 150 г 241,00 грн
салат Лоло Біонда, салат Айсберг, лимон, лосось маринований,
шпинатний соус та лимонний соус

З креветками та рукколою  250 г 249,00 грн
томати чері, мікс салатів, оливки каламата, зелень, 
шпинатний та лимонний соус 

З яйцем скрембл, авокадо та шинкою 210/25 г 199,00 грн
яйце скрембл, авокадо, червона цибуля, гострий перець, шинка, 
томати чері, сир «Пармезан»





СУПИ

САЛАТИ

Курячий бульйон з яйцем та грінками  260/30 г  119,00 грн
Бульйон з кролика з яйцем та грінками 260/30 г  141,00 грн
Крем-суп грибний  260/30 г  141,00 грн
Крем-суп гарбузовий з беконом  260/30 г   119,00 грн
Крем-суп гороховий з беконом та кроликом                                  260/30 г    127,00 грн
Крем-суп із шпинату, селери та сиром «Пармезан» 260/30 г  139,00 грн

Салат з авокадо та лососем 200 г 267,00 грн
лосось маринований, авокадо, салат Лоло Біонда, салат Айсберг, огірок, 
сир «Фета», яйця, соус лимонний

Зелений салат з креветками, авокадо, чері та боби Едамаме  210 г 299,00 грн
тигрові креветки, мікс салатів, авокадо, томати чері, боби Едамаме, 
сир «Пармезан», соус гірчично-трюфельний

Салат «Цезар»  200 г 241,00 грн
курка, салат Айсберг, салат Лоло Біонда, бекон, яйця, томати, 
сир «Пармезан», зелень, грінки, соус «Цезар»

Теплий салат з авокадо та курячою печінкою 200 г 209,00 грн
печінка куряча, печериці, авокадо, томати, солодкий перець, соус гострий





СТРАВИ З РИБИ ТА М’ЯСА
Лосось з кіноа з овочами та вершково-шафрановим соусом 120/100/30 г 399,00 грн
філе лосося, кіноа, томати, селера, солодкий перець, спаржева квасоля, 
вершки

Ошийок зі свинини з грибним соусом та 
картопляно-трюфельним соусом  160/100/50 г 235,00 грн
ошийок зі свинини, цибуля ріпчаста, печериці, трюфельна паста, вершки





ДЕСЕРТИ
Шоколадно-кавовий торт «Еспресо» з ванільним морозивом  100/50 г 137,00 грн
Брауні шоколадний з морозивом  150/50/30 г 167,00 грн
Чізкейк з ягідним кулі  180 г 159,00 грн 
Штрудель вишневий з морозивом  150/30/15 г 153,00 грн 
Бельгійська вафля з морозивом (на вибір) 80/50/30 г 135,00 грн
Морозиво асорті   150 г 107,00 грн



КАВА

БАР
Еспресо   30 мл 59,00 грн
Дабл Еспресо   60 мл  79,00 грн
Еспресо з вершками  30/10 мл 65,00 грн
Еспресо з молоком 30/75 мл 65,00 грн
Капучіно 50/120 мл  67,00 грн
Лате  50/125 мл 69,00 грн
Дабл Лате  400 мл 89,00 грн
Флет Вайт  60/125 мл 69,00 грн
Раф кава                                                                                                200 мл 85,00 грн
Кава по-віденськи  185/25 мл  83,00 грн

Глясе  150/25 мл  79,00 грн
Фрапе  280 мл 83,00 грн

Гарячий шоколад  150/25 мл 85,00 грн
Какао з молоком   220 мл  69,00 грн
Гаряче молоко    180 мл  45,00 грн

Чай Heritage в асортименті    400 мл  87,00 грн

Боржомі 330 мл 99,00 грн
Моршинська  330 мл 67,00 грн
Евіан   330 мл 105,00 грн
Тонік  500 мл  57,00 грн
Пепсі   500 мл 57,00 грн
7-UP  500 мл  57,00 грн
Сік “Sandora” в асортименті   250 мл 43,00 грн

ХОЛОДНІ НАПОЇ

ГАРЯЧІ НАПОЇ

ХОЛОДНА КАВА 



Апельсиновий  220 мл 133,00 грн
Грейпфрутовий   220 мл 133,00 грн
Лимонний   220 мл 133,00 грн
Яблучний 220 мл  133,00 грн
Морквяний  220 мл  133,00 грн

Молочний коктейль  240 мл  101,00 грн
(молоко, вершки, морозиво, сироп)
Шейк ожиново-малиновий   280 мл 107,00 грн
(морозиво, вершки, молоко, ягоди, гренадін)
Шейк смородиново-полуничний   285 мл 111,00 грн
(морозиво, вершки, молоко, ягоди, гренадін)
Шейк шоколадний   230 мл 107,00 грн
(морозиво, вершки, молоко, сироп)
Шейк банановий   270 мл 107,00 грн
(морозиво, вершки, молоко, банан)
Шейк ванільний  240 мл  109,00 грн
(морозиво, вершки, молоко, сироп)
Шейк полуничний   285 мл 109,00 грн
(морозиво, вершки, молоко, ягоди, сироп)
Дольче Віта   280 мл 113,00 грн
(полуниця, ківі, сік, гренадін)
Рожевий Фламінго   275 мл 115,00 грн
(морозиво, банан, сік, гренадін)
Фрут смус ягідний   245 мл 109,00 грн
(сік, ягоди, гренадін)
Фрут смус цитрусовий 265 мл 109,00 грн
(сік, апельсин, грейпфрут, гренадін)
Невинна Мері   225 мл 125,00 грн
(сік, фреш, табаско, варчестер)
Мохіто б/а   400 мл 137,00 грн
(м’ята, лайм, тростинний цукор. На вибір: тонік, 7-up, вода)

ФРЕШІ

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ КОКТЕЙЛІ



Корона  355 мл  97,00 грн
Grimbergen Double Ambree 330 мл  97,00 грн
Warsteiner  Fresh  330 мл  97,00 грн
Балтика б/а  500 мл  77,00 грн

Зелений мексиканець  60 мл  127,00 грн
(лікер, фреш, текіла)
Б-52   60 мл 127,00 грн
(лікери)
Хіросіма   60 мл 127,00 грн
(лікер, абсент, сироп)

Джин-тонік  190 мл 145,00 грн
(джин, тонік)
Ром-Кола  190 мл 143,00 грн
(ром, кола)
Бе-тон  190 мл 143,00 грн
(бехерівка, тонік)
Кампарі-оранж 190 мл 145,00 грн
(кампарі, сік)
Текіла Санрайз  170 мл 167,00 грн
(текіла, сік, гренадін)
Лонг Айленд Айс Ті  290 мл 205,00 грн
(ром, лікер, джин, текіла, горілка, фреш, кола)
Дайкірі 95 мл 161,00 грн
(ром, лікер, фреш)
Маргарита  90 мл 177,00 грн
(текіла, лікер, фреш)
Полунична Маргарита 160 мл 185,00 грн
(текіла, лікер, фреш, полуниця)

ШОТ ДРІНКС

ПИВО ПЛЯШКОВЕ

ЛОНГ ДРІНКС



Блакитна Лагуна  180 мл 147,00 грн
(горілка, лікер, фреш, содова)
Піна-Колада 245 мл 169,00 грн
(ром, вершки, лікер,сік)
Космополітен  90 мл 143,00 грн
(лікер, горілка, фреш, морс)
Секс на пляжі  225 мл 167,00 грн
(горілка, лікери, гренадін, сік)
Джангл Джус 180 мл 169,00 грн
(джин, лікер, сік, фреш)
Мохіто  400 мл 179,00 грн
(ром, м’ята, лайм, тростинний цукор. На вибір: тонік, 7-up)

Глінтвейн 175 мл 127,00 грн
(вино, мед, гвоздика, кориця, фреш, яблуко, апельсин)
Грог капітанський  195 мл 125,00 грн
(чай чорний, ром, фреш)
Кава по-ірландськи 165 мл 161,00 грн
(кава, віскі, вершки-спрей)
Кава по-ямайськи 150/20 мл 157,00 грн
(кава,бейліс,малібу,вершки-спрей)

ГАРЯЧІ КОКТЕЙЛІ

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
КОНЬЯК  
Арарат   0,5 л 131,00/262,00/1310,00 грн
Мартель VS  0,7 л  247,00/494,00/3458,00 грн
Мартель VSOP  0,7 л  330,00/660,00/4620,00 грн

ВІСКІ  
Чівас Рігал 12 років  1 л 209,00/418,00/4180,00 грн
Джемесон  1 л 155,00/310,00/3100,00 грн
Джек Деніелс  1 л 161,00/322,00/3220,00 грн
Ханкі Баністер  1 л 137,00/274,00/2740,00 грн



РОМ  
Капітан Морган уайт  1 л 129,00/258,00/2580,00 грн
Капітан Морган блек  1 л 129,00/258,00/2580,00 грн
  ДЖИН  
Біфітер  1 л 131,00/262,00/2620,00 грн
ТЕКІЛА  
Сауза бланка  1 л 161,00/322,00/3220,00 грн
Сауза голд  1 л 161,00/322,00/3220,00 грн
  ВЕРМУТИ  
Мартіні бьянко  1 л 91,00/182,00/1820,00 грн
Кампарі  1 л 113,00/226,00/2260,00 грн
  НАСТОЯНКИ  
Бехерівка  1 л 115,00/230,00/2300,00 грн
Абсент  0,7 л 157,00/314,00/2198,00 грн
  ЛІКЕРИ  
Самбука  1 л 131,00/262,00/2620,00 грн
Бейліс 1 л 131,00/262,00/2620,00 грн
Калуа  1 л 131,00/262,00/2620,00 грн
Де Кайпер в асорт.  0,7 л  129,00/258,00/1806,00 грн
Малібу 1 л 131,00/262,00/2620,00 грн

ІГРИСТІ ВИНА  
Артемівське біле 0,75 л  0,75 л 467,00 грн
ВИНА ФРАНЦІЇ
Білі сорти: 
Ріслінг (сухе) 0,75 л 83,00/166,00/1245,00 грн
Бордо Блан (сухе) 0,75 л 87,00/174,00/1305,00 грн
Гевюрцтрамінер (напівсолодке) 0,75 л 91,00/182,00/1365,00 грн
Червоні сорти:
Бордо Руж (сухе) 0,75 л 89,00/178,00/1335,00 грн
Кот дю Рон (сухе) 0,75 л 81,00/162,00/1215,00 грн
Каберне Совіньон (сухе) 0,75 л 87,00/174,00/1305,00 грн






