
Салати:
Класичний грецький салат (230 г)........

Цезар з куркою (260 г)..............................

Теплий салат з телятиною (280 г).........

210 грн

240 грн

330 грн

Перші страви:
Бульйон курячий
з перепелиним яйцем (250 г)..................

Суп-пюре з броколі (300 г).......................

100 грн

140 грн

Паста:
Карбонара (320 г).......................................

Балонезе (300 г)..........................................

Фетучіні з куркою 
та білими грибами (300 г)........................

Макарони-бантики
з пармезаном (220 г)..................................

240 грн

240 грн

270 грн

120 грн

МЕНЮ
СМАКОЛИКІВ



Піца: 30 см

щоб підкріпитися

трьом бешкетникам, 

краще взяти дві піци :)

Маргарита ....................................................
(томатний соус, моцарела, базилік)

Моцна салямі .............................................
(томатний соус, моцарела, локальна салямі, чилі)

Капрічоза .....................................................
(томатний соус, моцарела, шинка, помідор свіжий,

оливки, артишок, базилік)

Дуже м’ясна ...............................................
(томатний соус, моцарела, шинка, салямі,

шпондер копчений, зелень)

Цезаріо .........................................................
(вершковий соус, курка, листя салату, помідор чері,

пармезан, перепелині яйця) 

Hawaii ............................................................
(томатний соус, моцарела, курка печена, кукурудза,

ананас консервований)

Viva parma ...................................................
(томатний соус, моцарела, прошуто,

пармезан, рукола)

Карбонара ...................................................
(вершковий соус, моцарела, шпондер копчений,

сир пармезан, яйце куряче, зелень, цибуля)

Сирна ............................................................
(сири дорблю, адигейський, пармезан та моцарела)

210 грн

290 грн

295 грн

295 грн

310 грн

295 грн

320 грн

280 грн

320 грн



Гарніри та закуски:
Картопля фрі (170 г).........................
Картопляне пюре (200 г).................
Овочі на пару (250 г).........................
Нагетси (200 г)....................................

90 грн
90 грн
120 грн
130 грн

Соуси:
Кетчуп (50 г)
Барбекю (50 г)
Сирний (50 г) 40 грн

Смаколики до пива:
Пивна дошка (бастурма, прошуто,
ковбаски, грінки, та соус) 250 г..................290 грн

Десерти:
Крем-брюле (120 г)....................................
Пана-кота з малиновим пюре (150 г).....
Чізкейк (150 г)..............................................
Бельгійська вафля з фруктами
та морозивом (180 / 100 г).......................
Морозиво 1 кулька (50 г).........................

130 грн
130 грн
160 грн

170 грн
50 грн



Смузі:
Ягідний (350 мл)

Полуничний (350 мл)

150 грн

Шейки:
Молочний (350 мл)

Банановий (350 мл)

Полуничний (350 мл)

Шоколадний (350 мл)

90 грн

120 грн

Фреші:
Апельсиновий (250 г)

Яблучний (250 г)

Морквяний (250 г)

Грейпфрутовий (250 г)

Лимонний (250 г)

Морквяно-яблучний (250 г)



Холодні напої:
Компот фруктовий (0,25/1 л).............35/

Сік «Rich» в асортименті (0,25 л)...........

Мінеральна вода «Уруру» (0,5 л)............

«Coca cola» (0,5 л).......................................

«Fanta» (0,5 л)...............................................

«Sprite» (0,5 л)..............................................

«Schwepps» (0,25 л)....................................

Холодний чай «Fruze tea» (0,5 л)............

Енергетичний напій «Burn» (0,25 л).......

Квас в асортименті (0,5 л).......................

140 грн

40 грн

30 грн

50 грн

50 грн

50 грн

50 грн

50 грн

70 грн

60 грн

Лимонади:
Класичний

Полуничний

Ягідний

Манго-маркуя

0,35 л  90 грн

1 л  230 грн



Гарячі напої:
Чай заварний в асортименті (500 мл)...............

Ристрето (20 мл).......................................................

Еспресо (30 мл).........................................................

Допіо (60 мл)...............................................................

Мак'ято (50 мл)..........................................................

Американо (90 мл)..................................................

Американо з молоком (140 мл).....................

Лате (250 мл)...............................................................

Лате на безлактозному молоці (250 мл)................

Лате на кокосовому молоці (250 мл)......................

Капучино (175 мл)....................................................

Капучино на безлактозному молоці (175 мл)....

Капучино на кокосовому молоці (175 мл)..........

Флет-вайт (250 мл)..................................................

Матча-лате (250 мл)...............................................

Гарячий шоколад (250 мл).................................

Какао (250 мл).............................................................

70 грн

50 грн

50 грн

60 грн

60 грн

55 грн

60 грн

70 грн

80 грн

100 грн

70 грн

80 грн

100 грн

80 грн

130 грн

70 грн

70 грн

Безалкогольні
коктелі:

Мохіто класичне (250 мл) .............
Мохіто полуничне (250 мл) ...........

110 грн
110 грн



Пляшкове пиво:
«Кроненбург Бланк» (0,46 л)...................

«Кроненбург 1664» (0,46 л)......................

«Гараж» (0,5 л).............................................

90 грн

90 грн

80 грн

0,3 л  60 грн

0,3 л  90 грн

Бочкове пиво:
«Dunkel» Львівське  

«Карлсберг»

«Кроненбург Бланк»

Алкогольні коктелі:
Мохіто (350 мл) .................................
Ром-кола  (350 мл) ........................... 
Апероль Шпріц (200 мл) .................
Мартіні Тонік (200 мл) .....................
Prosecco Frizzante (150 мл) .............120 грн

180 грн
180 грн
190 грн
180 грн

Смачного,
друзі!


