
Хумус з фокаччею 200 г 87
Сендвіч на чіабаті з гуакамоле та 
смаженими грибами 240 г 109
Вівсяна каша на мигдальному молоці з 
карамелізованим яблуком та бананом 300 г 65
Крем-суп з броколі 300 г 75
Салат з бататом, кіноа та томатами чері 220 г 119
Боул-салат з сочевицею, шпинатом, 
томатами та карамелізованою морквою під 
горіховим соусом 220 г 97
Салат зі шпинатом, брюсельською капустою 
та апельсином 220 г 109
Запечений батат з овочами та гуакамоле 235 г 129

Локшина удон з овочами 250 г 129
Бургер з сиром тофу 340 г 129
Пательня з овочами та сочевицею 350 г 108
Пательня зі смаженою картоплею, грибами 
та солоним огірком 400 г 118
Шоколадна пана-кота з вишневим соусом 200 г 79
Морквяний пиріг з апельсиново-лаймовим 
соусом 200 г 82

Вівсяне печиво 50 г 25

Смузі на основі гречаного молока

Шпинат-яблуко-банан 230 мл 65
Малина-банан 230 мл 65
Груша-банан-насіння льону 230 мл 65

Кава на основі мигдального молока

Капучино 200 мл 68
Лате 250 мл 72
Какао 300 мл 74



Hummus with focaccia 200 g 87
Sandwich with ciabatta, guacamole and fried 
mushrooms 240 g 109
Oatmeal with almond milk, caramelized apple 
and banana 300 g 65

Broccoli cream soup 300 g 75

Salad with batata, quinoa and cherry tomatoes 220 g 119
Bowl salad with lentil, spinach, tomatoes, 
caramelized carrot and peanut sauce 220 g 97
Salad with spinach, brussels cabbage and 
orange 220 g 109

Baked batata with vegetables and guacamole 235 g 129

Udon noodle with vegetables 250 g 129

Burger with tofu cheese 340 g 129

Frying pan with vegetables and lentil 350 g 108
Frying pan with fried potatoes, mushrooms and 
brined cucumber 400 g 118

Chocolate panna cotta with cherry sauce 200 g 79

Carrot cake with orange-lime sauce 200 g 82

Oatcake 50 g 25

Smoothie made on buckwheat milk

Spinach-apple-banana 230 ml 65
Raspberry-banana 230 ml 65
Pear-banana-flax seeds 230 ml 65

Coffee made on almond milk

Сappuccino 200 мл 68
Latte 250 мл 72
Cocoa 300 мл 74


