Сніданки
увесь день
Вівсяна каша
зі шпинатом,
сиром, броколі
та соусом теріяки

Солодка вівсяна
каша з сухофруктами,
шоколадом
та горішками

вівсянка без глютену,
шпинат, сир, кукурудза,
броколі, чері, зелень,
вершки, соєвий соус

вівсянка без глютену, курага,
фініки, iзюм, мед, шоколад
без цукру, горіхове молоко,
арахіс, пластiвці мигдалю

320 г

320 г

додай

креветку

95.

125.

Кокосово-бананові
панкейки з йогуртом
та полуничним
варенням

Шоколадно-кокосовi
панкейки з солоною
карамеллю та
арахісовою крихтою

борошно кокосове,
борошно рисове,
банан, соєве молоко,
полуничне варення

борошно кокосове, борошно
рисове, какао, банан, соєве
молоко, солона карамель,
арахіс, ягоди

150/80 г

150/80/80 г

Скрембл з кіноа
та овочами

Американський сніданок

145.

155.

яйця, кіноа, перець
болгарський,
кукурудза, квасоля
стручкова
350 г

125.
Хамшука
яйця, томати, болгарський
перець, цибуля, хумус,
зелень, часник
350 г

155.

додай

лосось або
креветку

– веганські

на вибір:

• скрембл			
з лососем
• глазунья			
з індичкою
• тофу скрембл		
з рослинною
сосискою

235.
195.
185.

яйця або тофу, овочі, соус
каррі, салат зі свіжих овочей,
рослинна сосиска, індичка
або лосось, цільнозерновий хлiб
350 г

VEG – вегетаріанськi

RAW – сироїдіння

– з медом

Вважається,
що батьківщина
шакшуки – Туніс.
До ізраїльської кухні вона
потрапила разом з єврейськими вихідцями з країн Магріба
(Марокко, Алжир, Лівія, Туніс).
Незабаром вона стала
улюбленою національною
стравою, нарівні з хумусом та
фалафелем.

– з горiхами

– з глютеном

У голода
немає шансів
Тар-тар з авокадо
та хлібцями
авокадо, огірок, ікра
«червона», лимон, зелень,
ржанi хлiбцi
160 г

165.

додай лосось,
креветку або

Філадельфію

Оладки з цукіні
цукіні, картопля, морква,
борошно нутове, шпинат,
чері, шпинатний соус,
паприка
180 г

95.

додай

лосось або
яйце пашот

Креветки
в темпурі
з соусом «чилі»
тигрові креветки,
темпура, соус чилі
120/80 г

235.

Наш улюблений
хумус
нут, тхіна, часник,
лимонний сік, ржанi
хлiбцi, зiра
160 г

95.

Тост з авокадо

Татакі з тунця

тост з гречаного хліба,
авокадо, чері, кукурудза,
зелень, соус теріяки,
крем-сир, яйце пашот,
перець болгарський

тунець, кунжут,
соєвий соус,
васабі, кінза

150 г

135.

120/50 г

225.

додай

лосось або
креветку

Фірмовий такос гриль
з улюбленими начинками
на вибір:

• рослинне м'ясо
• креветка			

165.
195.

такос, рослинне м'ясо або креветка, цибуля
марс, морква по-корейські, кукурудза, рукола,
чилі, перець болгарський, чері, соус томатний,
кінза
350 г

– веганські

VEG – вегетаріанськi

RAW – сироїдіння

– з медом

– з горiхами

– з глютеном

Зелені, смачні
та корисні
«Цезар»
з нагетсами

«Цезар»
з індичкою

айсберг, чері, сир, нагетси
рослиннi, соус «Цезар»

айсберг, чері, сир,
індичка, соус "Цезар"

220 г

220 г

Олів'є
з грушею

Олів'є з грушею
та креветкою

огірок, горошок,
морква, груша,
кокосовий майонез,
рослинна сосиска,
гірчиця, каперси

огірок, горошок,
морква, груша,
кокосовий майонез,
креветка, гірчиця,
каперси

280 г

280 г

Шуба
з маринованими
грибами

Шуба
з слабосоленим
лососем

буряк, морква,
картопля, кокосовий
майонез, цибуля
маринована, гриби

буряк, морква, картопля,
кокосовий майонез,
цибуля маринована,
лосось слабосолоний

280 г

280 г

Цитрусовий
«Уолдорф»

«Hot avocado»
із соусом чилі

мікс салату, морква,
філе апельсина, яблуко,
селера, медовий соус,
мигдаль

рукола, листя салату,
чері, огірок, авокадо,
тофу, соус чилі,
соус медовий

300 г

200 г

185.

185.

140.

165.

115.

95.

– веганські

165.

мікс салату, авокадо, чері,
креветки, медовий соус,
боби едамаме, норі
200 г

165.

165.
VEG – вегетаріанськi

Зелений салат зі свіжим
шпинатом, креветками,
авокадо та бобами едамаме

RAW – сироїдіння

– з медом

– з горiхами

– з глютеном

Ні дня
без супу		
Борщ із кокосовим
салом, гірчицею
та гречаним хлібом

Сочевичний
суп з овочами
та прянощами

морква, буряк, томатна
паста, капуста, сало з кокосу,
гречаний хліб, гірчиця

сочевиця червона, перець
болгарський, гриби,
зелень, кукурудза

350 г

380 г

В'єтнамський
суп Фо-Бо

Місо-суп
із морепродуктами

Місо-суп
з тофу та грибами

овочевий бульйон, паста
том-ям, рисова локшина,
тофу, імбир, зелень,
паростки сої, кунжутне
масло

овочевий бульйон, рисова
локшина, глива, норі, лосось,
кальмар, мідії, креветки,
кунжут, цибуля зелена, чилі,
кінза, кунжутне масло

овочевий бульйон,
рисова локшина, глива,
тофу, норі, кунжут, цибуля
зелена, чилі, кінза,
кунжутне масло

400 г

480 г

450 г

95.

98.

– веганські

85.

165.
VEG – вегетаріанськi

RAW – сироїдіння

85.
– з медом

– з горiхами

– з глютеном

Локшина
Пад-тай з овочами
локшина рисова, перець
болгарський, морква, гриби,
капуста броколі, імібрночасникова паста, соус пад-тай,
лайм, арахіс

локшина рисова, кальмар,
мідії, креветка, перець
болгарський, морква,
гриби, імібрно-часникова
паста, соус пад-тай, лайм,
арахіс

330 г

330 г

185.

Боули
Кіноа
• з рослинними 195.
нагетсами
• з iндичкою
220.
кіноа, нагетси рослинні/
iндичка, свіжа зелень, чері,
гриби, броколі, авокадо, боби
едамаме
280 г

195.

Локшина соба з овочами
і горіховим соусом

Пад-тай
з морепродуктами

на вибір:

• з тофу			
• з креветкою		

гречана локшина, перець
болгарський, стручкова квасоля,
морква, горіховий соус, кунжутне
масло, теріякі, кунжут, чилі,
боби едамаме

255.

350 г

Чорний рис з лососем
чорний рис, олія кокосова, лосось,
болгарський перець, шпинат, чері,
боби едамаме
300 г

185.
Кокосове каррі
• з копченим тофу
• з лососем

185.
330.

бурий рис, броколі, стручкова
квасоля, морква, чері, перець
болгарський, часник, кокосові
вершки, каррі, кокосове масло
400 г

165.
195.

Справді тяжке
рішення
що обрати						
Сковорідка кіноа
з овочами
кіноа, кукурудза, квасоля
стручкова, перець
болгарський, соєвий
соус
280 г

95.

додай

лосось або
креветку

Стейк з індички
та овочами гриль
філе індички, кабачки,
перець болгарський, капуста
броколі, цибуля, морква

Міні-чебуреки з каррі
борошно пшеничне,
цибуля, перець
болгарський, печерицi,
рослинне м'ясо,
зелень, соус каррі
270/50 г

135.

Стейк із лосося
з броколі
та шпинатом
лосось, капуста
броколі, шпинат

150/200 г

120/150 г

Буріто з хрусткими
овочами та
рослинним м'ясом

Буріто з хрусткими
овочами
та індичкою

лаваш на кукурудзяному
борошні, солоний огірок,
свіжий огірок, капуста
маринована, помідор,
грецький соус, м'ясо
рослинне

лаваш на кукурудзяному
борошні, солоний огірок,
свіжий огірок, капуста
маринована, помідор,
грецький соус, індичка

185.

295.

320 г

95.

Равіолі зі шпинатом
та грибами
шпинатне тісто, гриби,
шпинат, цибуля, часник,
сирний соус
200 г

95.

– веганські

320 г

110.

Равіолі з лососем,
сиром та кунжутним
соусом

Біфштекс
з рослинного м'яса
та пюре з селери

шпинатне тісто, лосось,
сир, кунжутний соус

м'ясо рослинне, томатний соус,
соус барбекю, нут, корінь селери,
картопля, вершки, конфетюр
з цибулі, чері, рукола

200 г

300 г

150.

135.
VEG – вегетаріанськi

RAW – сироїдіння

– з медом

– з горiхами

– з глютеном

Пiца

на амарантовому
тiстi
Пепероні

З морепродуктами

амарантове тісто,
рослинна ковбаса,
соус барбекю, томати,
печериця, рукола,
перець чилі, сир
кокосовий, маслини

амарантове тiсто,
креветки, мідії, лосось,
кальмар, сир пармезан,
соус дор-блю, рукола,
ароматне масло
400 г

285.

400 г

185.
Фірмова
без борошна

4 сири

корж з цвітної капусти,
печериця, стручкова
квасоля, броколi, перець
болгарський, кукурудза,
маслини, томати, тофу,
кокосовий сир, шпинат,
соус песто, томатний соус

амарантове тiсто,
соус дор-блю, пармезан,
моцарела, дор-блю,
твердий сир, груша,
ароматне масло,
фісташки
400 г

225.

Соуси
Хліб без
глютену
600 г

265.

Томатний 25.
50 г

Горіховий 25.
50 г

Iз зеленої
гречки

25.
20.

20 г

Цільно25.
зерновий
100 г

– веганські

35.

100 г

100 г

«Живі»
хлібці

Рисовий
Гриссіні

25.

90 г

Хлібний
кошик

50.

Соєвий

20.

50 г

Каррі

25.

50 г

Песто

50.

50 г

гречаний, рисовий,
цільнозерновий

Кокосовий 25.
майонез

150 г

50 г

VEG – вегетаріанськi

RAW – сироїдіння

Солона
карамель

30.

50 г

Згущене молоко

........................................................................

Кокосове

35.

50 г

З кешью

35.

50 г

– з медом

– з горiхами

– з глютеном

Кориснi
смаколики

Манго-авокадо чізкейк Ягідний «Наполеон»
кешью, авокадо, какао масло,
мед, пюре манго, горіхове
печиво

банан, полуниця, малина, мед,
горіхове згущене молоко,
мигдальні пелюстки

180 г

120 г

Торт «Снікерс»

Кокосовий «Наполеон»

бісквіт без глютену, арахісова
паста, кокосове згущене молоко,
арахіс, вершки рослиннi

борошно пшеничне,
борошно кокосове, борошно
кукурудзяне, вершки
кокосові, цукор кокосовий

125.

125.

150 г

95.

200 г

Батончик «Баунті»
кокос, мед, сухе молоко,
фініки, шоколад / шоколад
без цукру
60 г

60/85.
Батончик фініковий
льон, арахіс, насіння,
мед, фініки, какао, какао
масло, кешью, шоколад /
шоколад без цукру
60 г

60/85.
авокадо, банан, борошно
мигдальне, шоколад без цукру,
вершки, пломбір без цукру
120 г

Манго

99.
– веганські

борошно кокосове,
борошно кукурудзяне,
вершки кокосові, цукор
кокосовий
200 г

108.
Вівсяна кулька
вівсянка, кероб, кокос,
мед, топлене масло

40.
Трюфель:
• з лісовим горіхом		
• з малиновою крихтою
• з дор-блю			

морозиво

50.
50.
50.

40/30/30 г

кокосові вершки, пюре
з манго, цукор тростинний
150 г

Кокосовий
«Наполеон» у банцi

40 г

Шоколадний фондан

140.

85.

Пломбiр
без цукру

Солона карамель

кокосові вершки, стевія

кокосові вершки, карамель,
гімалайська сіль

150 г

150 г

99.
VEG – вегетаріанськi

99.				
RAW – сироїдіння

– з медом

– з горiхами

– з глютеном

Маленький Будда
кокосове молоко,
банан, мед, какао
250 мл

85.

Брахма
авокадо, шпинат,
мигдальне молоко, мед
250 мл

99.

Індра
полуниця, смородина,
малина, вишня, банан,
мед
250 мл

250 мл

100.

Шива
яблучний фреш, ківі, мед
полуниця, малина, банан,
250 мл

105.

Шакті

морквяний фреш,
полуниця, банан, мед
250 мл

105.

90.

Парваті

Сур'я

морквяний фреш, селера,
буряковий фреш, лимон

апельсин, гарбуз,
обліпиха, банан, мед,
вiвсяне молоко
250 мл

85.

Мантра
апельсин, груша,
банан, мед
250 мл

85.

Ганеша
томатний сік, табаско,
соєвий соус, селера,
спеції, гірчиця, лимон
250 мл

85.

Маракуйя
85.

яблучний фреш, шпинат,
селера, ківі, свіжа зелень

Агні

250 мл

Лiчi
Червона
ягода

Зелена Індія

95.

вишня, ківі, мигдальне
молоко, насіння чiа, мед

л

детокс
смузi

онад
м
и

и

смузi

250 мл

95.

фреш
Апельсин		
Грейпфрут
Яблуко		
Морква		
Селера		

250 мл
250 мл
250 мл
250 мл
250 мл

90.
100.
65.
65.
200.
250 мл

Зелена

75.

Спіруліна 55.

Блакитна 75.
Мед

35.

матча

М'ята

Рожева
10.

75.

Лимон 10.

кава
Еспресо / рістрето
Американо
Капучино
Лате
Флет
Раф із кардамоном

20/40 мл
200 мл
180 мл
220 мл
180 мл
250 мл

35/55.
35.
40.
45.
55.
75.

Рослинне молоко
.............................................................................................................................

Кокосове
Вівсяне
Мигдальне
Соєве

гарячі напої
Глiтвейн Б/А
Какао з мигдалем
Гарячий шоколад
Йога-кава

чай
Чорний
Зелений
Трав'яний
Білий

фірмові чаї
Масала на молоці
зі спеціями
Обліпиха,
грейпфрут,
розмарин
Імбирний зі спеціями
та фруктами
Манго, апельсин

50 мл
50 мл
50 мл
50 мл

+15.
+15.
+15.
+15.

180 мл

120.
65.
65.
35.

500/1000 мл

70/95.

200 мл
200 мл
150 мл

Іван-чай
Гречаний
Маргентау
Лапачо

500/1000 мл

90/140.

Женьшень,
персик
Мигдальний
пиріг
Полуничний
ройбуш
Фруктовий
«Kiwi colada»

ігристе
Prosecco Treviso
Millesimato Rose

віскі
100/750 мл

90/675.

Рожеве Брют, Італія

Vintage Naveran Brut

750 мл

675.

Біле брют, Іспанія

Codorniu Zero Б/А

750 мл

650.

Біле сухе, Іспанія

вино
Stump Jump Lightly
Wooded Chardonnay

100/750 мл

75/555.

Біле сухе, Австралія

Riesling 50 Medium
Schloss Johannisberger

100/750 мл

75/555.

Біле напівсолодке, Німеччина

Atma White

100/750 мл

75/555.

Біле сухе, Греція

Honora Vera organic

100/750 мл

75/555.

Червоне сухе, Іспанія

Montes Malbec reserve

100/750 мл

75/555.

Червоне сухе, Чилі

La Vielle Ferme Rose

100/750 мл

75/555.

Рожеве сухе, Франция

Agiorgitiko Rose

100/750 мл

75/555.

Рожеве сухе, Греція

Muscat Natureo
Torres, Б/А

100/750 мл

75/555.

Червоне напівсолодке, Іспанія

50 мл

90.

Chivas Regal 12 YO

50 мл

140.

50 мл

140.

Havana Club Anejo 3

50 мл

70.

Havana Club Anejo Especial

50 мл

75.

Lambs Spiced

50 мл

60.

50 мл

65.

50 мл

75.

коньяк
Martell VS

ром

джин
Beefeater

лікер
Becherovka

крафтове пиво
Brew Dog Nanny State, Б/А

330 мл

120.

350 мл

120.

350 мл

120.

330 мл

140.

Безалкогольне, Шотландія

Brew Dog Punk IPA
IПА, Шотландія

Sierra Nevada Wanderland
Свiтле, нектариновий сауер, США

De Molen Hamer & Sikkel

Темне, шоколадно-кавовий портер, Нідерланди

вода

Біле напівсолодке, Іспанія

Syrah Natureo
Torres, Б/А

Jameson

100/750 мл

75/555.

Вода UA

330 мл

45.

Evian

330 мл

50.

