
ESPRESSO & WINE BAR

Доступнi способи оплати: 

цибуля часник перець чилі кінза арахіс веган

ФРЕШ

ЛИМОНАДИ

СМУЗІ

ШЕЙК

флет-оранж
айс-лате
матча-тонік
еспресо-тонік
бамбл

95
65
70
65
65

апельсин 85

цитрусовий
облiпиха-апельсин
журавлина-лайм
смородина-лайм
маракуя-лайм

65
65
65
65
65

манго-банан
полуниця-банан
матча-банан

70
70
70

банан-горіх
мілкшейк-орео

70
70

ХОЛОДНІ НАПОЇ

ЇЖ
А

W
IN

E 
BA

R

КЛАСИЧНА

АЛЬТЕРНАТИВА

НЕКАВА

+ ДОБАВКИ

еспресо
американо
капучино
флет-вайт
лате
дабл-капучіно
лавандове лате
ванільний раф
лате із солоною карамеллю

30
33
41
49
53
61
57
61
57

дабл-фільтр-кава
фільтр-кава

75
45

матча-чай
матча-лате
какао
какао без цукру

50
70
55
60

молоко
вершки / сироп
мигдалеве | соєве | кокосове
безлактозне

10
15
15/100 г
 5/100 г

Н
А

П
О

Ї

КАВА

ЧАЙНА КАРТА

ЧАЙ ЛИСТОВИЙ

ТРАВ’ЯНИЙ

АРОМАТНИЙ

англійський чорний
чорний з бергамотом
1001 ніч чорний/зелений
саусеп зелений
улун зелений
зелений полуниця з вершками

50
50
50
50
50
50

смородиновий
журавлинний
обліпиховий
калиновий
імбирний

50
50
50
50
50

карпатський
збір запашних карпатських трав

альпійський луг
ромашка, лимонник, м’ята, шипшина, пелюстки гібіскуса, цедра лимону
та апельсину

ранкова зоря
трава лимонна, мате, гінко білоба, листя м’яти та ожини, шматочки шипшини,
пелюстки квітів рози, календули і волошки

вітамінний
ягоди бузини, аронії, брусниці, чорниці, квіти гібіскуса,
листя ожини і мигдалю, гвоздика

королівський смак
пелюстки календули та китайської рози, шипшина, банан, ананас,
апельсинові цукати, стигла вишня, родзинки, мигдаль, кориця, гвоздика

енергія життя
ройбуш, шматочки яблука, корінь женьшеню та імбиру,
листя омели, лимонник та вербена, бобові, спеції

нахабний фрукт
гібіскус, шматочки яблука, ананаса і папайї, ягоди вишні
та малини, виноград, скоринки шипшини

50

50

50

50

50

50

50

Ламбруско 
напівігристе/сухе/біле
Італія

Ламбруско 
напівігристе/солодке/біле
Італія

Канті Просеко
ігристе екстра-сухе біле
Італія

Канті Піно Гріджіо
ігристе брют
Італія

Кава
ігристе/брют/біле
Італія

Мальборо Сан Савіньон Блан
біле/сухе
Нова Зеландія

Мальборо Сан Савіньон Розе 
рожеве/сухе
Нова Зеландія

Есперадо
біле/напівсолодке
Аргентина

Ессере Соаве
сухе/біле
Італія

Каппо Шираз
червоне/сухе
Іспанія

Оноро Вера
червоне/сухе
Іспанія

95,00

ціна за 150 мл

95,00

135,00

115,00

115,00

135,00

135,00

115,00

115,00

95,00

95,00

Замовлення приймається на барі

СНІДАНКИ

САЛАТИ

ОСНОВНІ СТРАВИ

ПЕРШІ СТРАВИ

ЗАКУСКИ

хліб скандинавський, соус із авокадо, петрушка, базилік, кріп, м’ята,
салат бостон

тост зі слабосоленим лососем,
яйцем пашот і пряним сиром

215

мікс салатів, соус із авокадо, чері, гарбузове насіння

салат з лососем, маринованим
перцем та яйцем пашот

210

паста Карбонара 175

рікотта/шпинат
равіолі 165

телятина
равіолі 165

лосось з овочами та
пюре з авакадо

295

соус містить анчоуси

Цезар з куркою та
пармезаном

150

філадельфія, олія трюфельна, томати, хліб цільнозерновий

скрембл-тост з шинкою та
томатам

140

Бенедикт з телятиною 195

куряче філе, броколі, запечений перець, морква, оливкова олія

курячий стейк з овочами 180

окрошка 105

паста, яйце, петрушка

курячий бульйон 105

шампіньйони, вершки, олія трюфельна, сир пармезан, мікрогрін

грибний крем-суп 115

грісіні 38

оливки зелені 55

брускетта з лососем та авакадо 185

сири до вина 195
Дор блю, Камамбер, Пармезан

антіпасто 195
хамон, чорізо, салямі

скрембл з авакадо гриль та
трюфелем

175

яйце, бекон, квасоля червона, тост гречаний, мікс салатів,
томати чері, олія, смажена картопля, кріп

англійський сніданок 125

сирники 120

цибуля ріпчаста, перець болгарський, томат, петрушка, кріп, часник,
чилі

яєчня шакшука з кінзою та
грінками

140

цибуля червона, оливки, чері, огірок, часник, перець червоний

Грецький із сиром фета 155

хліб гречаний, майонез домашній, перець маринований
(з часником), бальзамік, мікс салатів, насіння гарбуза

тост з куркою та сиром брі 175

чіабата бездріжджова з висівками, томати свіжі та в’ялені,
базилік, оливкова олія, часник, чебрець

брускета з томатами 115

перець маринований, запечений, соус солодкий чилі, мікрогрін,
форель, гуакамоле

голландські вафлі з лососем,
гуакамоле та печеним перцем

150

медальйони з телятини та
соусом Деміглас

255

в’ялені томати, часник, петрушка, салат рамен, цибуля
маринована, томат, огірок маринований

бургер американський 210

удон з телятиною 195

куряче філе, паста тальятеле, вершки, шампіньйони,
сир пармезан, болгарський перець, базилік, біле вино,
томати чері, оливкова олія, цибуля марс

тальятеле з куркою у
вершковому соусі

170


