
Сніданки

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.

* цілий день
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Франківський сніданок
400г / 208

Смажені яйця, натуральні сосиски зі свинини, 
хрусткий бекон, квасоля в томатному соусі, свіжі 
томати та листя салату. 
Подаємо з грильованими тостами.

Смажене яйце, запечені чері, батат фрі/картопляні 
діпи, булка, грильована курка, бекон, квасоля в 
томатному соусі, домашній майонез, листя салату

Американський сніданок
350г / 198

300г / 232
Прошуто, оливки каламата, сир страчателла, 
в'ялені томати, рукола, капоната, томати чері, 
варене яйце, грильовані грінки.

Італійський сніданок

Французький сніданок

Смажене яйце, маринований лосось, ніжний крем-сир, 
авокадо, тапенада, свіжий салат та фундук. 
Подається з хрустким круасаном.

320г / 288

Веганська котлета, маринований сир тофу, квасоля 
в томатному соусі, печений гарбуз, томати чері, 
насіння льону та соняшника. Подаємо з 
грильованими тостами

Веганський сніданок
355г / 195

320г / 182
подаємо з картопляними діпами чи бататом фрі 
на вибір та соусом солодкий чилі

Мелт сендвіч з сиром брі, моцарелою, 
тостовим сиром та беконом

Також на сніданок...
Бургер з грильованою куркою, свіжими томатами 
та смаженим яйцем

280г / 155

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

250г / 152
480г / 248

Овочевий бульйон з локшиною, грильованою 
куркою та яйцем

300г / 82

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

250г / 158

Бургер з домашньою моцарелою, авокадо, руколою 
та смаженим яйцем

310г / 182

Органічна вівсяна каша з соняшниковим насінням, 
горіхами та сухофруктами

300г / 95

Йогурт з насінням чіа, ягодами годжі, горіхами та медом
300г / 118

350г / 165

Сирники

Моно-сирник з маринованою сливою, 
мигдалевими пластівцями, медом та горіхами

350г / 142

Моно-сирник з грильованою куркою, 
томатами чері  та сметаною

Моно-сирник  з лососем, оливками, 
огірками та сметаною

350г / 215

Яйця
Шакшука з арахісом та грильованими тостами

300г / 152

на двох або на трьох яйцях

Яєчня з свіжим салатом з маринованим огірком, 
хрустким беконом та крем-сиром із оливками

240г / 132
280г / 142

Скрамбл з броколі, шпинатом, фетою та горошком 
на тості з цільнозернового хліба

300г / 128

Тост з авокадо, витриманим сиром, томатами чері, 
горіхами та руколою на гречаному хлібі

300г / 208


