Сирники
з родзинками
95 грн

PANINI
з сиром провалоне
та прошуто кото
125 грн

з беконом
та яйцем
95 грн

з копченою
куркою
105 грн

пн - пт
9:00 -13:00
сб-нд*
11:00 - 13:00
* та в святкові дні.

GOOD
MORNING!

Сніданок
"il Molino"
95 грн

Вівсянка
75 грн

SMOOTHIES
Яблуко-морква
45 грн
Банан-малина
55 грн

Чіабата з
лососем
119 грн

СНІДАНОК "IL MOLINO"
BREAKFAST "IL MOLINO"

350г 95 грн

Яєчня, підсмажені ковбаски з м'яса
індички, хрусткі шматочки чіабати та
смажена картопля. Прикрашається
томатами та руколою.
Fried eggs, roasted turkey sausages, french
fries and slices of crusty ciabatta. Decorated
with tomatoes and arugula.
ЧІАБАТА З ЛОСОСЕМ
ТА ЯЙЦЕМ ПАШОТ
CIABATTA WITH SALMON
AND POACHED EGG

(made from flour enriched with bran)

220/60г 95 грн

Ніжні домашні сирники, подаються зі
сметаною, малиновим кюлі, цукровою
пудрою та базиліком.
Fried quark pancakes, garnished with sour
cream, raspberry coulis, icing sugar and basil.
ВІВСЯНКА
OATMEAL

240г 75 грн

Солодка вівсяна каша на мигдалевому
молоці з вершковим маслом, яблуками,
апельсиновим конфітюром, зернами чіа та
льону.
A bowl of sweet oatmeal with almond milk,
butter, diced apple, orange confit, chia and flax
seeds.

НАПОЇ/BEVERAGES
Бонаква негазована
Bonaqua still
Бонаква сильногазована
Bonaqua sparkling
Моршинська Преміум, сл/г
Morshinska Premium,
sparkling water
Моршинська Преміум, н/г
Morshinska Premium,
still water
Сан Пелегріно
San Pellegrino
Аква Панна
Acqua Panna
Боржомі, скло
Borjomi, sparkling
water in glass bottle
Кока-Кола
Coca-Cola
Кока-Кола Зеро
Coca-Cola Zero
Фанта Апельсин
Fanta Orange
Спрайт
Sprite
Швепс Індіан Тонік
Schweppes Indian Tonic
Швепс Біттер Лемон
Schweppes Bitter Lemon

Паніні з беконом, яйцем,
салатом айсберг та соусом
"Цезар". Подається з
томатами чері та руколою.
Panini with bacon, chicken
egg, iceberg lettuce and
Caesar sauce. Served with
cherry tomatoes and arugula.

260г
95 грн

Паніні з прошуто кото,
сиром провалоне, салатом
айсберг та соусом "Цезар".
Подається з томатами чері
та руколою.
Panini with prosciutto cotto,
provolone, iceberg lettuce and
Caesar sauce. Served with
cherry tomatoes and arugula.

270г
125 грн

Паніні з копченою куркою,
горгонзолою, томатами
чері, салатом айсберг,
руколою та
гірчично-медовим соусом.
Panini with smoked chicken
breast, gorgonzola, cherry
tomatoes, iceberg lettuce and
arugula under a mustard and
honey sauce.

225г
105 грн

170г 119 грн

Хрусткі шматочки чіабати зі слабосоленим
лососем, авокадо та сиром рікотта.
Прикрашається яйцем пашот та руколою.
Crusty ciabatta with lightly salted salmon,
avocado and ricotta. Decorated with a
poached egg and arugula.
СИРНИКИ З РОДЗИНКАМИ
SYRNIKI WITH RAISINS

ПАНІНІ З ВИСІВКАМИ
PANINI

Соки фреш
Апельсиновий
Orange juice
Грейпфрутовий
Grapefruit juice

0, 25 мл 85 грн
0,25 мл 85 грн

КАВА/COFFEE
0,33

42 грн

0,33

42 грн

0,33/0,75 мл 42/65 грн
0,33/0,75 мл 42/65 грн
0,25/0,75 мл 69/95 грн
0,25/0,75 мл 69/95 грн
0,33 мл

65 грн

0,25 мл

35 грн

0,25 мл

35 грн

0,25 мл

35 грн

0,25 мл

35 грн

0,25 мл

35 грн

0,25 мл

35 грн

Соки та нектари “Rich”
0,25 мл
в асортименті
Juices and nectars “Rich” in assortment

26 грн

СОКИ/JUICES

36 грн
Еспресо
Espresso
36 грн
Кава по-американськи
Americano
43/55 грн
Капучино/
Мигдалевий капучино
Cappuccino/Almond Cappuccino
45/69 грн
Лате макіато/
Мигдалевий лате
Latte macchiato/Almond latte
55 грн
Какао з кантучіні
Cocoa with cantucci
Мигдалеве молоко 50 мл 15грн
Almond milk
36 грн
Кава без кофеїну
Decaf coffee

ЧАЙНА КОЛЕКЦІЯ
TEA COLLECTION
Чай в асортименті
Selection of teas

СМУЗІ
SMOOTHIE

0,3 мл 48 грн

200 мл

Яблуко, морква, імбир, мед
Apple, carrot, ginger, honey
45 грн
Банан, малина, мед
Banana, raspberry, honey
55 грн

