
ОВОЧІ

ХУМУС З КУРЯЧИМИ  
ПОТРОХАМИ (можна гострий) — 155

ТАРТАР МАЙЖЕ КЛАСИЧНИЙ — 169
рублена теляча вирізка з тамариндом, зеленою 
цибулею, свіжим жовтком та кремом з копчених 
томатів.

СУП З ОПАЛЕНОЮ ТЕЛЯТИНОЮ — 155
копченими томатами, селерою, цибулею з димком, 
кінзою та кмином.

СУП З КУРЯЧИМИ ПОТРОХАМИ — 168
гострий карі з червоною домашньою локшиною, 
кокосовим молоком та травами.

ТОМЛЕНА ІНДИЧКА З ДИКИМ РИСОМ — 276
печеною морквою, соусом тамаринд та свіжим орегано.

КУРОЧКА НА ГРИЛІ — 194
з ніжним домашнім пюре та томатним рагу.

КУРЯЧА ГРУДКА  
З ТЕПЛИМИ КОРЖИКАМИ — 194
подаємо з огірком, м’ятою, зеленою цибулею та 
соусом з сухофруктів у стилі Хой Сін.

ДОЛМА З КРОЛИКА — 232
з печеною картоплею і в’яленими томатами,  
кінзою та чилі.

КЕБАБ ТА ТЕПЛІ ПІТИ — 226
три кебаби з баранини та яловичини з нашими 
спеціями. Подаємо с гострим томатним салатом.

ТЕЛЯЧІ ЩІЧКИ — 255
з вершковою кашею, запеченою морквою, м’якою 
цибулею та пряним винним соусом.

ВИРІЗКА ТЕЛЯТИ — 378
з картопляно-грибним кремом та печеними гливами.

СТЕЙК РІБ-АЙ (США) — 315 

НІЖНІ РЕБЕРЦЯ  
НОВОЗЕЛАНДСЬКОГО ЯГНЯТИ — 299 
(Ціна за 100 гр. до смаження)  

Подаємо з улюбленими овочами на грилі та анісовим 
соусом демігляс.

НІЖНА СВИНЯЧА ВИРІЗКА — 235
з вершковим пюре, смаженими  
гливами з тархуном і ніжним медовим  
соусом.

СТЕЙК З ЯЗИКА  
МОЛОДОГО ТЕЛЯТИ НА ГРИЛІ  — 252
подаємо на морквяному кремі з сезонними овочами та 
пряною глазур’ю.

Весь наш хліб випікається щодня, завжди 
свіжий, подаємо з морквяним чірші, сметаною та 
єменською аджикою - схуг.

ТЕМНИЙ ХЛІБ  
З ГОРІХАМИ ТА РОДЗИНКАМИ — 59
житнє, цільнозернове та біле борошно.

БІЛИЙ ХЛІБ З КОРІАНДРОМ — 59
біле борошно та пшеничні висівки.

ПІТИ ЗІ СВІЖИМ ОРЕГАНО — 69
коржики з білого борошна. 

ХАЛА — 105
здобний хліб із білого борошна з кунжутом.
Печеться лише наприкінці тижня.  
Подаємо цілою.

УЛЮБЛЕНИЙ АРАБСЬКИЙ САЛАТ — 138
дрібно нарізані свіжі томати, огірки, зелена цибуля, 
м’ята, гострий перець та петрушка. Заправлений 
свіжовичавленим лимонним соком, оливковою 
олією та тахіною.

УЛЮБЛЕНИЙ САЛАТ
З КІНОА ТА ЯЙЦЕМ ПАШОТ — 162 
свіжі овочі, зелень, паростки гороху, імбір, сушена 
журавлина, насіння льону та оливкова олія.
Подаємо на ніжному сметанному соусі. 

* За бажанням можна додати слабосолену сьомгу — 
139 грн..

ЗЕЛЕНИЙ САЛАТ ЗІ ШПИНАТОМ — 169* 
свіжим салатом ромен та пряними яблуками, 
заправляється легким соусом з додаванням мигдаля.

* За бажанням можна додати грильовані  
креветки — 139 грн. 

ПЕЧЕНІ ЧЕРВОНІ ПЕРЦІ — 169 
в маринаді з гранатовим сиропом, м’якою моцарелою, 
анчоусами, хрусткими грінками та орегано.

ТЕПЛИЙ САЛАТ  
З ПЕЧЕНИХ ОВОЧІВ — 169/179*/221* 
печені помідори, цибуля на грилі,
баклажан, печені перці, кабачок на грилі,
з соусом з печеного часнику та свіжим орегано. 

* За бажанням в салат можна додати курку  
або телятину.

ГРИБНИЙ РАМЕН — 157
насичена грибна юшка, домашня локшина, гострий 
чилі (можна і без), багато трав та овочів.

ШАКШУКА (можна гостру) — 115 
два яйця, приготованих на пательні на запашному 
томатному рагу з тахіною та свіжою кінзою.

БУРЕКАС  
З М’ЯКИМ ЖОВТКОМ — 96 
шпинат з картоплею. Подаємо з тахіною,  
гострою приправою схуг та огірками.

СФІХА — 105
три відкритих пиріжка з листкового тіста  
з яловичим фаршем з тамариндом і зеленню.  
Подаємо з тахіною, м’яким яйцем, гострою  
приправою схуг та огірками.

РАВІОЛІ З ЛОСОСЕМ — 235 
у ніжному томатному соусі  з тархуном  
та імбирем. 

НАЙСВІЖІША ПАСТА — 188 
з тушеною яловичиною, томатами,  
печеним перцем і травками.

ХУМУС — 79
паста з нуту та тахіни.

ГОСТРИЙ МАРОККАНСЬКИЙ САЛАТ  — 79
з оливками каламата, харіссою, часником  
та кінзою.

УЛЮБЛЕНИЙ ФОРШМАК — 89
з м’яким яйцем, огірочком і нашим хлібом.

БАБА ГАНУШ — 79
салат з рублених баклажанів з тахіною, домашнім 
айолі, часником та зеленню.

СЕВІЧЕ З СІБАСА — 238
томатно-манговий соус, помідори чері,  
солоно-солодкий кеш’ю, кінза та чилі. 

УЛЮБЛЕНИЙ ХУМУС  
З КАЛЬМАРАМИ НА ГРИЛІ — 329
з копченими томатами та пряним соусом  
із солодким чилі. 

САЛАТ З ІДЕАЛЬНИМ ЛОСОСЕМ — 284 
з печеною картоплею, брокколі,  
зеленим горошком, лимонною цедрою  
та м’яким яйцем. 

НІЖНИЙ БУЛЬЙОН  
З РАЙДУЖНОЮ ФОРЕЛЛЮ — 197
з лимоном, зеленою цибулею, петрушкою,  
м’ятою, кінзою, імбиром і рисовими  
кульками.

ФОРЕЛЬ НА ГРИЛІ — 329
з чорним рисом, свіжим шпинатом та кремом  
з печеної цвітної капусти.

ВОСЬМИНІГ НА ГРИЛІ — 567
на кремі з печеного буряка з томатами,  
свіжим базиліком, зеленою цибулею  
та кінзою.

ФІЛЕ СІБАСА  
З КАРТОПЛЯНИМИ НЬОККІ — 388
з ніжним томатним соусом, свіжим шпинатом  
та баклажаном.

АРГЕНТИНСЬКІ  
КРЕВЕТКИ НА ГРИЛІ — 437 
подаємо з печеним баклажаном,  
ніжними равіолі з м’яким сиром та  
копченими томатами. 

СЬОМГА З ХРУМКОЮ СКОРИНКОЮ — 384 
з  морквяно-лимонним перлотто, грецьким 
йогуртом та свіжим шпинатом. 

УЛЮБЛЕНИЙ СИР (50) 95
з фініками та джемом з апельсинових шкоринок. 

ПАШТЕТ З ЯЗИКА — 89
з копченим печивом.

КЛАСИЧНИЙ ГУАКАМОЛЕ — 119
з авокадо, помідорів, кінзи та чилі.

БАН-МАРРАКЕШ — 155
дві піти з мізками, харіссою  
та пряним шукрутом.

БАКЛАЖАН НА ГРИЛІ — 79
з тахіною, фініковим медом та орегано.

РУБЛЕНА КУРЯЧА ПЕЧІНКА — 79
з медом, смаженою цибулею та яйцем. Подаємо  
з солоними огірками та копченою гірчицею.

МОЛОДА БРОККОЛІ — 89
з анчоусами, айолІ, солоним мигдалем та пармезаном.

ГОСТРІ ПЕРЦІ  
З КОПЧЕНИМ СУЛУГУНІ — 139 

ЗАКУСКИ М’ЯСО ТА ПТИЦЯ

ХЛІБ РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ

БОРОШНО

УЛЮБЛЕНЕ МЕНЮ
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ВЕЛИКИЙ УЛЮБЛЕНИЙ  
СНІДАНОК ДЛЯ ДВОХ — 1184 
Подаємо весь день, щоденно.  

— Ігристе вино, апельсиновий фреш  
і ваша улюблена кава, а потім сніданок:  
свіжий ранковий хліб, хала на грилі  
з вершковим маслом, схугом та чірші;  
тарілочка з лососем у лимонній цедрі  
та оливковій олії з літнім чилі; ростбіф  
з телятини із оливковою олією та тим’яном;  
тарілочка улюблених сирів; стиглий авокадо  
з чорною сіллю; гострі перці з копченим сулугуні  
та тарілочка баклажанної ікри

— Яйця пашот з ніжним кремом із зеленого горошку, 
м’яким шпинатом, пармезаном та грінками з часником

— А на десерт найулюбленіша запіканка  
з ананасом на грилі

РАНКОВИЙ ХЛІБНИЙ СЕТ — 88 
вибір ранкового хліба, подаємо зі схугом, морквяним 
чірші,  сметаною, вершковим маслом та курячим 
паштетом.

УЛЮБЛЕНІ ПІТИ — 195
ніжний скрембл, авокадо та лосось  
домашнього засолу.

ПРЯНИЙ ТОМАТНИЙ  
СКРЕМБЛ — 249
з креветками та бринзою.  
Подаємо з тостом із хали.

РАНКОВИЙ САЛАТ  
З КІНОА ТА ЯЙЦЕМ ПАШОТ — 162
свіжі овочі, зелень, паростки гороху, імбір, сушена 
клюква, насіння льону та оливкова олія.
Подаємо на ніжному сметанному соусі.  

* За бажанням можна додати слабосолену  
сьомгу — 139 грн.

ШАКШУКА (можна гостру) — 115
два яйця, приготованих на пательні  
на запашному томатному рагу з тахіною  
та свіжою кінзою.

ВАРЕНІ ЯЙЦЯ З ХУМУСОМ
(РЕКОМЕНДУЄМО З ПІТАМИ) — 129
два яйця зварених саме так, як потрібно, гострий 
схуг і наш улюблений хумус з салатом з нуту.

ТЕПЛИЙ СЕНДВІЧ  
У ЗДОБНІЙ ДОМАШНІЙ БУЛОЧЦІ
з томатами, копченим айолі,
салатом ромен, огірком та сметаною 

— з сьомгою — 178
— з нашим ростбіфом — 158
— з курочкою на грилі — 148

ГРАНОЛА ДЛЯ КРАЩОГО ЖИТТЯ — 124
з різним насінням та сухофруктами.  
Подаємо з манговим йогуртом.

ЛЛЯНА КАША — 99
ранкове здоров’я з кокосовим маслом  
на воді або молоці.

ВІВСЯНКА НА ЦІЛЬНІЙ КРУПІ
— солодка з печеними яблуками  
з корицею та горіхами (на молоці, воді  
або на яблучному соку) — 99

— з пармезаном і легким ароматом  
трюфеля (на молоці або воді) — 129

СИРНИКИ ЗІ СМЕТАНОЮ — 119
подаємо з ягідним киселем.

ЛІНИВІ ВАРЕНИКИ — 119
зі сметаною та ягідним соусом.

УЛЮБЛЕНІ СНІДАНКИ  
З ЧАШКОЮ КАВИ

ПН-ПТ 8:00-12:00,  
СБ-НД 9:00-14:00

УЛЮБЛЕНА КАВА З КУНЖУТНОЮ 
ХАЛВОЮ ТА СПЕЦІЯМИ  — 67

ЕСПРЕСО І ФІНІК  — 59

ДОПІО — 59

АМЕРИКАНО — 55

КАПУЧІНО — 59

КАПУЧІНО  
З КАРАМЕЛЬНОЮ СКОРИНКОЮ — 67

ЛАТТЕ — 59

ФЛЕТ ВАЙТ — 67

РАФ КАВА — 65 
класична, з лавандою або анісом.

ХОЛОДНИЙ КАКАО —  88

АФФОГАТО С ХМАРИНКАМИ — 79

BUMBLEBEE —  88

СКАНДИНАВСЬКА КАВА —  79

ХОЛОДНИЙ МАТЧА ЛАТТЕ  — 79

ХОЛОДНИЙ МАТЧА ЛАТТЕ НА 
МИГДАЛЬНО-КОКОСОВОМУ МОЛОЦІ —  114

ПОЛУНИЧНИЙ КИСІЛЬ   (220) 65

ЧОРНИЧНИЙ МОРС   (220) 65

БОРЖОМІ (ГРУЗІЯ)  (330)  58

ROCCHETTA (ІТАЛІЯ)   (250) 68

ROCCHETTA (ІТАЛІЯ)   (1000) 117

KARPATIKA (УКРАЇНА)   (330) 52

ГРЕЙПФРУТОВИЙ З ТРОЯНДОВОЮ 
ВОДОЮ ТА РОЗМАРИНОМ  — 78

МАЛИНОВО-ІМБИРНИЙ  — 78

СМОРОДИНА-ШАВЛІЯ  — 78

БУТОН ЖАСМИНУ, ТРОЯНДИ  
АБО ХРИЗАНТЕМИ — 35 
Дядя радить додати до вашого улюбленого чаю. 

ЧАЙ ЧОРНИЙ ДАРДЖИЛІНГ   —  69

ЧАЙ УЛУН ЧЕРВОНИЙ  — 69

ЧАЙ ЧОРНИЙ УЛУН З БЕРГАМОТОМ   —  69

ЧАЙ ЗЕЛЕНИЙ УЛУН  — 69

ЧАЙ МОЛОЧНИЙ УЛУН  — 69

ТРАВ’ЯНИЙ УЛЮБЛЕНИЙ ЧАЙ З МЕДОМ —  69

ПРЯНИЙ ЧАЙ МАСАЛА  — 85

АПЕЛЬСИН —  89 

ГРЕЙПФРУТ  — 99

ЛИМОН  — 139

МОРКВА  — 75

ЯБЛУКО —  75

СЕЛЕРА  — 185

АНАНАС  — 199

ДЕСЕРТИ

УЛЮБЛЕНИЙ ГРИЛЬЯЖНИЙ ТОРТ — 124/80
медовий бісквіт, бананово-карамельний крем,
вершковий крем, грильяжний кеш’ю.

КИЇВСЬКИЙ ТОРТ— 124
меренгові коржі з фундуком, масляно-горіховий
крем, шоколадна глазур, хрустке безе.

ШОКОЛАДНО-ГОРІХОВИЙ ТОРТ — 124/80
Соковитий шоколадний бісквіт, шоколадний крем,
горіхова паста, фундук.

ДЯДИН УЛЮБЛЕНИЙ НАПОЛЕОН — 129

ЧІА І КОКОС — 119
легкий десерт з насінням чіа, кокосовим молоком  
та манговим пюре.

ПОЛУНИЧНА ПІНА — 129
полуничне пюре, наше домашнє ванільне морозиво,
м’яка меренга, фундук.

УЛЮБЛЕНА АННА ПАВЛОВА — 129
з ягідним кулі та фруктами.

КНАФЕ — 135
улюблений арабський десерт з сиром. Ми подаємо з 
лимонною цедрою, малиновим соусом, полуницею  
та виноградом.

МАЛАБІ — 109
ніжний вершковий крем з трояндовою
водою, ягідний конфітюр, грильяжний мигдаль, 
імбирний крамбл.

УЛЮБЛЕНЕ МОРОЗИВО ТА СОРБЕТИ  — 52
класичні й не дуже.

ЯЙЦЯ-ПАШОТ НА ТОСТАХ  
З МОРКВЯНОГО ХЛІБА — 175

— з куркою на грилі, шпинатом та соусом карі,

—  з вершковим шпинатним рагу та зеленим соусом 
бер блан.

ДЯДЯ ЛЮБИТЬ ДОДАТИ ДОМАШНЮ 
СЛАБОСОЛЕНУ СЬОМГУ — 139

ОМЛЕТ, ЯЄЧНЯ АБО СКРАМБЛ  
З ТРЬОХ ЯЄЦЬ — 107
з салатом із зелені, кабачків та редису.

ДОДАТИ ОДНЕ ЯЙЦЕ ВАРЕНЕ,  
ВСМЯТКУ АБО ПАШОТ (1 шт.) — 18

МОЖНА ДОДАТИ — 55/69/139
копчений бекон, гливи, пармезан, копчені  
помідори або улюблену фета із зеленню, 
слабосолену сьомгу.

УЛЮБЛЕНИЙ ЛИМОНАД — 76

ЯЙЦЯ

НАЙУЛЮБЛЕНІШЕ ДО СНІДАНКУ

УЛЮБЛЕНІ ЗБИТНІ

ЛИМОНАДИ

ЧАЙ

ФРЕШІ

КАВА

НАПОЇ


