Добрий ранок!
Чекаємо Вас на сніданок у ресторані Тераса
з 7-00 до 11-00 по буднях
з 8-00 до 12-00 у вихіднім
Сніданок шведський стіл пропонує широкий вибір холодних м’ясних закусок, молочні продукти, овочі, фрукти,
свіжу випічку та гарячі напої. Щоб гарячі страви були свіжі та апетитні, кухар приготує їх для Вас на замовлення:
різноманітні каші на воді/на молоці, яйця скрамбл, яєчню, омлет з беконом/з шинкою та сиром /з овочами та
шампіньонами, млинці та сирники по-домашньому.
Рекомендуємо обов’язково скуштувати
нові страви від Шеф-кухаря:
Яйце Бенедикт на грінці з булочки бао з хрустким беконом, припущеною спаржою,
трюфельно-гірчичним соусом та з желе зі солодкого перцю
Ніжні бананові панкейкі з кленовим сиропом, збитими вершками та
вершковим маслом з карамелю
Бао-бургер зі свининою та кінзою
Бао-бургер з качкою та сливовим соусом Хойсін

Якщо сніданок не входить у вартість Вашого проживання,
замовляйте завтрак шведський стіл за ціною 350 грн./перс.
або виберіть окремі страви за Меню Сніданків.

Меню сніданку
Вихід, гр.

Ціна, грн..

Яйце Бенедикт на грінчі з булочки бао, з хрустким беконом,
припущеною спаржою, трюфельно-гірчичним соусом і желе з солодкого перцю

38/40/20/20/25

86,00

Ніжні бананові панкейкі. Подаються з кленовим сиропом,
збитими вершками і вершковим маслом з карамелю

80/20/18/20/40

151,00

Бао-бургер зі свининою і кінзою

130

65,00

Бао-бургер з качкою і сливовим соусом Хойсін

130

96,00

Мюслі з молоком

200

32,00

Мюслі зі свіжовижатим апельсиновим сіком
і свіжими ягодами /полуницею, голубикою, малиною/

200

110,00

Каші з молоком
мана /вівсяна / рисова / гречана

200

30,00

Яйце-пашот з пшеничними грінками і червоною ікрою

1шт/60/5

52,00

Яйце відварне або скрамбл з сиром Ементаль, cпаржою і хамоном

40/20/16/15/6

86,00

Омлет французський з копченою шинкою і зеленю.
Подається з пшеничними грінками

150/30

69,00

Омлет з грибами і сиром Гауда. Подається з пшеничними грінками

150/30

58,00

Яєчня традиційна. Подається з пшеничними грінками

100/20

43,00

Оладьї з червоною ікрою і слабосоленим лососем.
Подаютюся з вершковим маслом

60/20/5/10/5

71,00

Сирники зі свіжими ягодами /полуницею, голубикою, малиною/
Подаються зі сметаною

150/40/50

156,00

