
 

 

 

ПЕРЕРВИ НА КАВУ 
COFFEE BREAKS 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

ПЕРЕРВА 1   

Здобне печиво в асортименті. 
Butter cookies in stock. 

50 

120 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./ 500 

Сік в асортименті. 
Juice in stock. 

250 

Свіжозварена кава з вершками, чай  з лимоном. 
Freshly brewed coffee with cream, tea with lemon.    

порц. 

   

ПЕРЕРВА 2   
Ранкова випічка на Ваш вибір: круасани або кекси в 
асортименті. 
Morning pastries of your choice: croissants or cupcakes in stock. 

шт. 

130 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./ 500 

Сік в асортименті. 
Juice in stock. 

250 

Свіжозварена кава з вершками, чай  з лимоном.    
Freshly brewed coffee with cream, tea with lemon.     

порц. 

   

ПЕРЕРВА 3   

Тост з шинкою і мусом із сиру Дор блю. 

Toast with ham and mousse of Dor Blue cheese. 
50 

150 

Здобна випічка на Ваш вибір: даніш з горіхами пекан та 
кленовим сиропом, ягодами або родзинками. 
Butter pastries of your choice: danish with pecans and maple 
syrup, berries or raisins. 

пл./ 500 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

250 

Сік в асортименті. 
Juice in stock. 

порц. 

Свіжозварена кава з вершками, чай  з лимоном. 
Freshly brewed coffee with cream, tea with lemon.    

порц. 

  



 

 

 

ПЕРЕРВИ НА КАВУ 
COFFEE BREAKS 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

ПЕРЕРВА 4   

Пиріжки з м’ясом або капустою та грибами. 
Pies with meat or cabbage and mushrooms. 

50 

170 

Свіжі фрукти (залежно від сезону). 
Fresh fruit (depending on the season). 

50 

Тістечка на Ваш вибір: еклери, тарталетки з фруктами або 
бісквітні з кремом. 
Cakes of your choice: eclairs, fruit tartlets or sponge cakes with 
cream. 

шт. 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./ 500 

Сік в асортименті. 
Juice in stock. 

250 

Свіжозварена кава з вершками, чай  з лимоном. 
Freshly brewed coffee with cream, tea with lemon.    

порц. 

   

ПЕРЕРВА 5   

«Міні» - круасан з лососем, сиром Філадельфія та мікс -  
салатів. 
"Mini" - a croissant with salmon, Philadelphia cheese and a mix 
of salads. 

50 

200 

Свіжі фрукти (залежно від сезону). 
Fresh fruit (depending on the season). 

50 

Ваш вибір: шарлотка з яблуками і корицею або з вишнями. 
Your choice: charlotte with apples and cinnamon or with 
cherries. 

50 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./ 500 

Сік в асортименті. 
Juice in stock. 

250 

Свіжозварена кава з вершками, чай  з лимоном. 
Freshly brewed coffee with cream, tea with lemon. 

порц. 

  



 

 

 

СЕНДВІЧ ПЕРЕРВА 
SANDWICH BREAK 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

 

СЕНДВІЧ ПЕРЕРВА 1 

Сендвіч з копченим лососем, томатами, вершковим сиром та  
руколою. 
Sandwich with smoked salmon, tomatoes, cream cheese and 
arugula. 

50 

230 

Сендвіч із  прошуто  та сиром. 
Prosciutto and cheese sandwich. 

50 

Лаваш із куркою та овочами. 
Pita bread with chicken and vegetables. 

70 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

Сік в асортименті. 
Juice in stock. 

250 

Свіжозварена кава з вершками, чай  з лимоном.  
Freshly brewed coffee with cream, tea with lemon. 

порц. 

 

СЕНДВІЧ ПЕРЕРВА 2 

Сендвіч з лососем слабо солоним та сиром Філадельфія. 
Sandwich with lightly salted salmon and Philadelphia cheese. 

50 

250 

Сендвіч з індичкою, томатами та листям салату. 
Sandwich with turkey, tomatoes and lettuce. 

50 

Сендвіч з сиром Моцарелла та печеним солодким перцем. 
Sandwich with mozzarella cheese and roasted sweet pepper. 

50 

Кіш Лоррен з беконом та сиром. 
Kish Lorraine with bacon and cheese. 

50 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

Сік в асортименті. 
Juice in stock. 

250 

Свіжозварена кава з вершками, чай  з лимоном.  
Freshly brewed coffee with cream, tea with lemon. 

порц. 

 

  



 

 

 

СЕНДВІЧ ПЕРЕРВА 
SANDWICH BREAK 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

 

СЕНДВІЧ ПЕРЕРВА 3 

Сендвіч з копченим  лососем, перепелиними яйцями та 
руколою. 
Sandwich with smoked salmon, quail eggs and arugula. 

50 

300 

Сендвіч з ростбіфом та гірчичним соусом. 
Sandwich with roast beef and mustard sauce. 

50 

Сендвіч з сиром Моцарелла та томатами. 
Sandwich with mozzarella cheese and tomatoes. 

50 

Брошет з курки та солодкого перцю. 
Chicken and sweet pepper brooch. 

50 

Свіжі фрукти (залежно від сезону). 
Fresh fruit (depending on the season). 

50 

Десерт на Ваш вибір: тарта фруктова, клафуті з вишнями або 
медовик з горіхами. 
Dessert of your choice: fruit tart, klafuti with cherries or honey 
cake with nuts. 

шт. 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

Сік в асортименті. 
Juice in stock. 

250 

Свіжозварена кава з вершками, чай  з лимоном.  
Freshly brewed coffee with cream, tea with lemon. 

порц. 

 

  



 

 

 

ФІТНЕС ПЕРЕРВА 
FITNESS BREAK 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

 

ФІТНЕС ПЕРЕРВА 

Сендвіч з овочами “гриль”. 
Sandwich with grilled vegetables. 

50 

250 

Асортимент йогуртів (фруктові та натуральні). 
Assortment of yogurts (fruit and natural). 

шт. 

"Мікс" з листяним салатом, морквою, селерою та помідорами  
Черрі, заправлений оливковою олією. 
"Mix" with lettuce, carrots, celery and cherry tomatoes, 
seasoned with olive oil. 

50 

Свіжі фрукти (відповідно до сезону). 
Fresh fruit (according to the season). 

50 

Конфітюр, джем або мед (на вибір). 
Jam, jam or honey (optional). 

20 

Сухофрукти, горіхи в асортименті. 
Dried fruits, nuts in assortment. 

20 

Печиво (крекер). 
Cookies (crackers). 

20 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

Сік в асортименті. 
Juice in stock. 

250 

Чай трав’яний, фруктовий  (з лимоном ). 
Herbal tea, fruit (with lemon).                

порц. 

  



 

 

 

СКЛАДІТЬ СВОЄ МЕНЮ! 
MAKE YOUR MENU! 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ЗАКУСОК ТА СТРАВ ДО КАВА-БРЕЙКІВ 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

 

КАНАПЕ ТА СЕНДВІЧІ 

Канапе  з зернистою лососевою ікрою. 
Canapes with grainy salmon caviar. 

20 85,00 

Канапе з копченою лососиною. 
Canapes with smoked salmon. 

30 50,00 

Канапе з філе маринованого оселедця. 
Canapes of marinated herring fillets. 

30 30,00 

Канапе з сирокопченою ковбасою, огірками та зеленню. 
Canapes with smoked sausage, cucumbers and herbs. 

30 35,00 

Канапе з шинкою, помідорами та зеленню. 
Canapes with ham, tomatoes and herbs. 

30 35,00 

Канапе з сиром та виноградом. 
Canapes with cheese and grapes. 

30 35,00 

Тост з шинкою і мусом із сиру Дор блю. 
Toast with ham and mousse of Dor Blue cheese. 

70 55,00 

«Міні» - круасан з лососем та   «мікс» - салатом. 
"Mini" - croissant with salmon and "mix" – salad. 

50 75,00 

Сендвіч з лососем слабо солоним та сиром Філадельфія. 
Sandwich with lightly salted salmon and Philadelphia cheese. 

50 65,00 

Сендвіч з копченим лососем, томатами, вершковим сиром та  
руколою. 
Sandwich with smoked salmon, tomatoes, cream cheese and 
arugula. 

50 65,00 

Сендвіч з копченим  лососем, перепелиними яйцями та 
руколою. 
Sandwich with smoked salmon, quail eggs and arugula. 

50 65,00 

Сендвіч з ростбіфом та гірчичним соусом. 
Sandwich with roast beef and mustard sauce. 

50 65,00 

Сендвіч з шинкою та сиром. 
Ham and cheese sandwich. 

50 40,00 

Сендвіч з  прошуто  та сиром. 
Prosciutto and cheese sandwich. 

50 55,00 

Сендвіч з індичкою, томатами та листям салату. 
Sandwich with turkey, tomatoes and lettuce. 

50 50,00 

Сендвіч з сиром Моцарелла та печеним солодким перцем. 
Sandwich with mozzarella cheese and roasted sweet pepper. 

50 40,00 



 

 

 

Сендвіч з сиром Моцарелла та томатами. 
Sandwich with mozzarella cheese and tomatoes. 

50 40,00 

Сендвіч з овочами "гриль". 
Sandwich with grilled vegetables. 

50 40,00 

Кіш Лоррен з беконом та сиром. 
Kish Lorraine with bacon and cheese. 

50 40,00 

Брошет із курки та солодкого перцю. 
Chicken and sweet pepper brooch. 

50 50-00 

Лаваш з куркою та овочами. 
Pita bread with chicken and vegetables. 

70 40,00 

 

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ 

Рибна закуска: лосось та масляна риба з лимоном та 
каперсами. 
Fish appetizer: salmon and oily fish with lemon and capers. 

60/25 175,00 

М`ясна закуска: салямі, м’ясний балик, шинка куряча, 
свинина запечена з корнішонами та оливками. 
Meat appetizer: salami, meat balyk, chicken ham, pork baked 
with gherkins and olives. 

80/25 105,00 

 

ДЕСЕРТИ ТА ДОМАШНЯ ВИПІЧКА 

Мафін, круасан, круасан з мигдалем. 
Muffin, croissant, croissant with almonds. 

шт. 35,00 

Здобна випічка на Ваш вибір: даніш з горіхами пекан та 
кленовим сиропом, ягодами або родзинками. 
Butter pastries of your choice: danish with pecans and maple 
syrup, berries or raisins. 

шт. 35,00 

Ватрушка, булочка з корицею, маком, ягодами або 
родзинками. 
Cheesecake, bun with cinnamon, poppy seeds, berries or raisins. 

шт. 35,00 

Здобне печиво. 
Butter cookies. 

50 30,00 

Тістечка в асортименті. 
Cakes in assortment. 

шт. 35,00 

Десерт на Ваш вибір: тарта фруктова, клафуті з вишнями або 
медовик з горіхами. 
Dessert of your choice: fruit tart, klafuti with cherries or honey 
cake with nuts. 

шт. 35,00 

Фруктова тарталетка. 
Fruit tartlet. 

50/50 35,00 

Ваш вибір: шарлотка з яблуками і корицею або з  вишнями. 
Your choice: charlotte with apples and cinnamon or with 
cherries. 

50 35,00 



 

 

 

 

ПИРІЖКИ НА ВАШ ВИБІР 

З м’ясом, капустою та грибами, фруктами, сиром або 
конфітюром. 
With meat, cabbage and mushrooms, fruit, cheese or jam. 

2шт. 40,00 

Свіжі фрукти (відповідно до сезону). 
Fresh fruit (according to the season). 

100 55,00 

Свіжоспечені булочки житні та пшеничні з вершковим 
маслом. 
Freshly baked rye and wheat buns with butter. 

порц. 40,00 

 

НАПОЇ 

Морс, узвар. 
Morse, compote. 

250 30,00 

Сік в асортименті. 
Juice in stock. 

250 30,00 

Фреш фруктовий. 
Fresh fruit. 

250 120,00 

Фреш овочевий. 
Fresh vegetable. 

250 100,00 

Свіжозварена (фільтрована) кава з вершками. 
Freshly brewed (filtered) coffee with cream. 

порц. 30,00 

Чай в асортименті (в пакетах). 
Tea in assortment (in packages). 

порц. 30,00 

Вода мінеральна з газом /без газу   (пластикова пляшка). 
Mineral water with gas / without gas (plastic bottle). 

пл./500 30,00 

 


