Свіжі фрукти та сухофрукти
Fresh fruits and dried fruits

Свіжі сезонні фрукти, фруктовий салат,
сухофрукти в асортименті.
Fresh seasonal fruits, fruit salad, assorted dried fruits.

Молочні продукти / Diary produce

breakfast

MENU
12€

HUB Bar & Resaurant
Mon-Fri: 6:30-10:30
weekends, holidays:
6:30-11:00

Натуральні та фруктові питні й порційні йогурти
жирністю 1,7%, 2,5%, 9%;
творог, сметана, кефір, масло, молоко, у тому
числі знежирене 0,1%.
Natural, fruity yogurts, cottage cheese, sour cream,
kefir, butter, milk incl. fat 0.1%.

Сухі сніданки
Selection of cereal and nuts

Мюслі Фітнес, кукрудзяні пластівці, злакові
пластівці з медом, горіхи в асортименті.
Muesli, cornflakes, Bran flakes and assorted whole nuts.

Каша / Porridge

Каша вівсяна або манна на молоці.
Oatmeal or semolina porridge made with milk.

Холодні закуски / Cold appetizers

Шинка українська в асортименті, ковбаса
варена молочна, ковбаса варено-копчена
та сиро-копчена українська.
Салат-бар: огірки, перець, томати, салат
Ромен, салат Айсберг, рукола, соус соєвий,
оливкова олія, соняшникова олія.
Соління, мариновані гриби, маслини, оливки.
Ukrainian ham selection, beef ham or pork
ham, salami.
Salad bar: cucumbers, peppers, tomatoes,
lettuce Romaine, lettuce Iceberg, arugula, soy
sauce, olive oil, sunflower oil.
Pickles, marinated mushrooms, black & green
olives.

Сири / Cheese selection

Вибір українських твердих та м’яких
фермерських сирів.
Selection of hard and soft Ukrainian farm cheeses.

Гарячі страви / Hot selection

Яйця відварні, омлет, яєчня, яєчня-бовтанка,
смажені свинячі сосиски, ковбаски гриль
Дюссельдорфські, нагетси курячі, гриби гриль,
томати гриль, квасоля у томатному соусі,
початки кукурудзи, картопляні дольки або
картопля запечена, овочі припущені або
запечений гарбуз.
Boiled eggs, scrambled eggs, fried eggs, grilled pork
sausages, grilled Dusseldorf sausages, chicken
nuggets, grilled mushrooms, grilled tomatoes, beans
in tomato sauce, corn, potato wedges or baked
potato, stewed vegetable or baked pumpkin.

Хліб та випічка / Bread & Pastries

Хліб, тости, багет з білої та темної муки.
Круасани, мафіни, слойки, випічка.
Пиріжки, млинці та сирники в асортименті.
Selection of bread, baguette of white and brown
flour, toasts. Croissants, muffins, puffs, pastries.
Selection of Ukrainian pirozhki. Selection of
pancakes and curd fritters.

Джем та мед / Jam & Honey

Джеми вишневий, полуничний, малиновий,
абрикосовий, чорна смородина; мед.
Selection of jams: cherry, strawberry, raspberry,
apricot, blue currant. Honey.

Напої / Beverages

Свіжозварена кава, чай чорний, зелений,
трав’яний, фруктовий. Соки на вибір.
Домашній лимонад.
Freshly brewed coffee. Black, green, herbal and
fruit tea. Selection of juices. Homemade lemonade.

