Ï²ÑÍÅ ÌÅÍÞ
Салат iз капусти, томатів
та авокадо під соевим соусом

250 ã

Овочевий салат
з олією соняшника

280 ã

Салат iз червоної квасолі,
листям мікс салатів, горішків
Кеш'ю під горіховим соусом
Салат Сім овочів під медовогірчичним соусом
Салат Табуле

135,00 ãðí

75,00 ãðí

250 ã

145,00 ãðí
250/50 ã

85,00 ãðí
240 ã

78,00 ãðí

Пісний борщ

300/20 ã

Грибний суп

250 ã

Суп із зеленого гороху
з крутонами
Пісні деруни з грибами
Тушена капуста з обсмаженою
картоплею та грінками
з Хумусом

69,00 ãðí
65,00 ãðí
260 ã

75,00 ãðí
200/100/50 ã

58,00 ãðí

2500/100/50 ã

140,00 ãðí

Лобіо з червоної квасолі

230 ã

Цукіні гриль з рататуєм

250 ã

Спагетті під соусом Песто
Кукурудзяна полента
з овочами гриль

65,00 ãðí
98,00 ãðí
250 ã

125,00 ãðí
200/50 ã

115,00 ãðí

Фетуччіні з томатами

250 ã

Запечене яблуко з медом

120/30/5 ã

Панна Котта
з чорносливом

150 ã

Пахлава

125,00 ãðí
55,00 ãðí
85,00 ãðí
200 ã

65,00 ãðí
Всі ціни вказані в гривнях

LENTEN MENU
Salad with cabbage, tomatoes
and avocado under a soy sauce
Vegetable salad
with sunflower oil
Salad Mix, Red Beans and
ceshew and nut sauce
Salad with 7 vegetables
under honey-mustard sauce

250 ã

135,00 ãðí
280 ã

75,00 ãðí

250 ã

145,00 ãðí
250/50 ã

Tabule salad

85,00 ãðí

Fast borscht

78,00 ãðí

Mushroom soup

240 ã

300/20 ã

69,00 ãðí

Green peas soup
with croutons

250 ã

Lenten potato pancakes
with mushrooms

75,00 ãðí

Stewed cabbage
with fried potatoes
and croutons with Humus
Red bean`s Lobio
Zucchini grill with Ratatouille
Spaghetti under Pesto Sauce
Corn polenta
with grilled vegetables
Fetuchchini with tomatoes
Baked apple with honey
Lenten Panna Kotta
with prunes
Pakhlav

65,00 ãðí
260 ã

200/100/50 ã

58,00 ãðí

2500/100/50 ã

140,00 ãðí
230 ã

65,00 ãðí
250 ã

98,00 ãðí
250 ã

125,00 ãðí
200/50 ã

115,00 ãðí
250 ã

125,00 ãðí
120/30/5 ã

55,00 ãðí
150 ã

85,00 ãðí
200 ã

65,00 ãðí
Всі ціни вказані в гривнях

