breakfast
103, Stolychne Shose
Kyiv, 03131, Ukraine
+38 044 205 15 15

MENU
a la carte

After a restful night, enjoy your morning breakfast, where we offer a large
selection of fruit juices, pastries, cheese, bread and meat to help you start
your day full and satisfied.
You will also have options for a choice of breakfast cooked to order by
our talented chefs and brought to your table by our team of friendly staff.

English Breakfast * Англійський сніданок
Яйця на вибір, фермерські гриби, просмажені томати,
бекон, сосиски

American Breakfast * Американський сніданок
Розпочніть свій день з повноцінного здорового та корисного сніданку!
Ми пропонуємо великий вибір кондитерських виробів, сиру, м’яса
хліба та напоїв. А також Ви маєте нагоду обрати гарячу страву на
замовлення і наші талановиті кухарі за кілька хвилин приготують її
саме для Вас!

250 UAH

Free range eggs any style, sautéed mushrooms,
roasted tomatoes, bacon, sausage

240 UAH

Free range eggs any style, choice of butter & milk,
buckwheat pancake or waffle, choice of bacon or sausage
Яйця, масло та фермерське молоко на вибір,
американські вафлі, свіжий бекон та сосиски

Vegetarian Breakfast * Вегетаріанський сніданок

210 UAH

Free range eggs any style, sautéed mushrooms,
roasted tomatoes, spinach
Яйця на вибір, фермерські гриби,
просмажені томати, шпинат

Full buffet
Вартість сніданку (шведська лінія)

384UAH

Free Range Eggs on toasted white or brown bread:
boiled, scrambled, poached, fried
Яйця на вибір: варені, скрембл, пашот,
смаженіна тості з свіжоспеченого хліба
(житній, пшеничний, з висівками)

140 UAH

Oak smoked salmon with scramble eggs on toast
Скрембл на тості з лососем, копченим на дубовому листі

250 UAH

Eggs Benedict with hollandaise sauce on a toasted with bacon
Яйця Бенедикт з ніжним голландським соусом на тості
з хрустким беконом

230 UAH

Egg Royal with hollandaise sauce on a toasted with salmon
250 UAH
Яйця Роял з голландським соусом на тості з ніжним лососем
Classic three egg omelet with a choice of fillings
Омлет класичний з 3-х яєць + начинки на вибір

*Each meal will be served with hot beverage and guice.
Кожна страва включає гарячий напій та сік.

150 UAH

