
Основне меню
вегетеріанська страва телятина куряча свинина риба гриби гостра страва

Похрумати до бургера:
Батат-фрі 150г / 82
Картопляні діпи 150г / 72

 До батату та картопляних діпів додаємо йогуртовий 
соус, домашній майонез або солодкий чилі на вибір

Бургери

Бургер з грильованою куркою, томатами чері  
та яйцем

280г / 155

Бургер з рваною свининою, тостовим сиром, 
карамелізованою цибулею та томатами

350г / 198

Urban бургер

360г / 188
500г / 236

Фірмовий бургер з телячою котлетою, беконом,
 тостовим сиром, карамелізованою цибулею, 
домашнім майонезом та консервованими огірками

Бургер з домашньою моцарелою, авокадо, 
томатами, руколою та смаженим яйцем

310г / 182

Бургер з веганською котлетою, маринованим 
огірком, карамелізованою цибулею та соусом верде

330г / 158

Бургер з грибною котлетою, томатами чері та 
домашньою моцарелою від сировара Миколи

370г / 178

Капустяний бургер з телячою котлетою, сиром, 
карамелізованою цибулею та томатами чері

370г / 182

Пшенична локшина з куркою та зеленим 
горошком

170г / 65

Йогурт з бананом та горіхами
130г / 62

Для дітей

Тост з томатами чері та  домашньою  
моцарелою

180г / 88

Салати та закуски

Салат з куркою, томатами чері, грінками та 
моцарелою від сировара Миколи

250г / 152
480г / 248

Салат з маринованим лососем, крем-сиром, 
грінками та свіжими овочами

250г / 195

Салат з кіноа, авокадо, яйцем, тапенадою, 
горіхом, насінням та овочами

250г / 158

Салат з телятиною, руколою, томатами чері,
дор блю та соусом тонато

200г / 172

Салат з печеним буряком, томатами чері, руколою 
та кремом з фети

250г / 97

Додайте інгрідієнти до Ваших улюблених страв:
40г / 37
20г / 18
40г / 22
40г / 42
50г / 38
40г / 48
50г / 92

- домашня моцарела від пана Миколи
- сир тостовий
- карамелізована цибуля
- в'ялені томати
- грильована курка
- авокадо
- маринований лосось Гравлакс 

50г / 32 
50г / 18
50г / 15
50г / 15

40г / 28
5г / 12

- свіжі томати чері
- домашній майонез
- йогуртовий соус 
- соус солодкий чилі
- смажений бекон
- рукола

Хумус з нутом, смаженими грибами, варениим 
яйцем та чилі

270г / 112

Супи

Страва японської кухні на основі телячого бульйону та 
хондаши з пшеничною локшиною, томленою телячою 
голяшкою, грибами шиїтаке, вареним яйцем, маринованим 
імбирем, листом норі, зеленню та чилі.

Рамен
350г / 148

Овочевий бульйон з локшиною, грильованою 
куркою та яйцем

300г / 82

Морквяно-імбирний суп-пюре із крем-сиром 
з оливками та соусом Верде

350г / 75

Основні страви
Пшенична локшина з куркою, овочами, 
грибами та пряним соусом

350г / 162

Кус-кус з куркою, яблуком та карі з 
йогуртовим соусом

320г / 132

Курячі котлети з картопляно-грибним пюре 
та свіжим салатом із маринованими огірками

350г / 185

Пшенична локшина з грибами, овочами 
та пряним соусом

350г / 147

Паста Орзо з міксом грибів, пармезаном та 
сиром дор блю

300г / 145

Спагетті в сирному соусі з смаженим беконом, 
кунжутом та руколою

320г / 158

Страва української кухні

Страва української національної кухні, поширена 
в карпатському регіоні, зокрема, належить 
до гуцульської кухні

350г / 175

Банош з бринзою, грибним соусом 
та шкварками

Кожного ранку ми готуємо свіжі десерти - 
запитай офіціанта, що саме є сьогодні

Десерти

Страви можуть містити горіхи, арахіс та 
глютен - попередьте, будь ласка, офіціанта,
якщо у вас алергія на вказані інгредієнти.

Всі напої та їжу Ви можете взяти з собою.

Всі ціни вказані в гривнях.

urbanspace100 urbanspace.if.uaWI-FI pass: urban100urban_space_100

Фірмове какао 350мл/65

Фірмове какао з маршмелоу 350мл/68

Фірмове какао з гострим перцем 350мл/65

"Напій, приготовлений з матчі (або матті) з додаванням 
молока. Молоко пом'якшує смак матчі, прибирає характерну 
гірчинку і надає напою приємної оксамитової консистенції.
Готуємо напій з японської матчі Aoarashi.

Матча лате 210мл/108

Лавандове молоко 300мл/35

Імбирний чай 200мл/58

Чай з Карпатських шишок 200мл/55

Обліпиховий чай 200мл/58

Малиновий чай 200мл/55

трав'яний, мятний, чорний, зелений, 
ферментований іван-чай, гречаний з чорним

Чайник запашного чаю 500мл/55

Зелений чай, апельсин, лайм, кориця, мята, 
фреш апельсину, цукор тростинний

Чайник цитрусового чаю 500мл/72

Грейпфрутовий фреш, розмарин, яблуко, 
грейпфрут, медовий сироп

Чай грейпфрут-розмарин 500мл/72

Гарячі напої

Еспресо
Чорний американо
Американо з молоком

120мл/42

170мл/48

30мл/42

Кавові напої

Лавандове капучіно
Фірмове капучіно
Флет-уайт

Лате

210мл/62

230мл/72

300мл/62

Раф-кава  210мл/70

310мл/75

Кава Бамбл 180мл/85

Карамельний лате
Фільтр кава 200мл/55

Еспресо-тонік 200мл/72

300мл/67

Всі напої можемо приготувати для Вас на кокосовому молоці 
чи на каві без кофеїну - попередьте офіціанта при замовленні.

Капучіно 210мл/56

Лимонади

Крем-сода 300мл/52

Лавандовий лимонад 300мл/52

300мл/52Домашня фанта

Імбирний лимонад 300мл/52

300мл/55Малиновий лимонад

300мл/55Обліпиховий лимонад

* готуємо лимонади виключно з любов'ю та натуральних 
компонентів

300мл/52Фірмовий лимонад
лайм, лимон, м'ята,
цукровий сироп, газована вода

Напої
300мл/35Узвар

Крафтова комбуча Godzyki 330мл/98

банановий, карамельний, лавандовий, 
класичний, кавовий, малиновий

Молочні коктейлі 200мл/72

Fritz Cola 330мл/125
органічна кола

Сік прямого віджиму 200мл/40
яблучний, яблучно-гарбузовий, 
яблучно-морквяний

Фреш 200мл/98
(апельсиновий, грейпфрутовий)

Вода мінеральна 500мл/58
слабогазована/негазована 


