


Каша вівсяна з сухофруктами
з додаванням кураги та родзинок

Англійський сніданок
яєчня з двох яєць, смажені овочі,

ковбаски, шинка, соус

Омлет ранковий
омломлет з трьох яєць

з сиром, шинкою, помідорами
та капустою броколі

Омлет класичний
омлет з трьох  яєць з молоком

+ сир твердий
+ томати
+ бекон

+ гриби смажені

30/30г

Салат буряковий
з авокадо та помідорами
 буряк запечений,  авокадо, помідор

свіжий, оливкова олія, сік лимону,
насіння кунжуту

Салат Марсель
печериці маринованіпечериці мариновані, квасоля
спаржева, помідори свіжі,

перець болгарський, олія, насіння кунжуту.

Салат Цезар з куркою та беконом
мікс - салат, смажена курка, томат, яйце,

бекон, сухарики, заправлений
соусом Цезар та пармезаном

Салат з хамономСалат з хамоном
Салат-мікс з хамоном, помідорами чері,

перепелиними яйцями, маслинами, пармезаном
та руколою, з соєво-гірчичним соусом

Теплий салат з яловичини
смажена  яловичина, салат -  мікс, томати, соус

Салат Капрезе
моцарела, томати, соус песто

Салат Грецький
овочі, маслини, фета, оливкова олія

Салат лососевий
Салат-мікс з лососем х/к,

сиром Філадсиром Філадельфія, помідорами
чері, насінням гарбуза, руколою
з лимонно-медовим соусом

Салат з рапанами
рапани мариновані, салат-мікс,
помідори свіжі, яйця перепелині

та олійно-лимонний соус

30г    10₴
50г    10₴
30г    18₴
30г    10₴



Сендвіч тостовий з шинкою та сиром
тостовий хліб, шинка, листя салату, соус, томати, сир

Сендвіч тостовий з салямі
тостовий хліб, ковбаса с/к, листя салату, соус, томати, сир, огірки мариновані

Сендвіч тостовий з сьомгою
тостовий хліб, сьомга х/к, листя салату, сир Філадельфія, томати, огірки

ККруасан з пряною куркою
круасан, лист салату, соус Реліш, курка пряна

смажена,сир, томати, огірки мариновані

Круасан з куркою
круасан, лист салату, соус Реліш, курка копчена,

сир, томати, огірки мариновані

Круасан з сьомгою
ккруасан, сьомга с/с, лист салату,

сир Філадельфія, томати,
водорості мариновані

Паста карбонара
з шинкою та беконом в

вершковому соусі та сиром Пармезан

Паста Болоньєзе
спагетті з твердих сортів пшениці з

традиційним м'ясним соусом Болоньєзе

КампанКампанелле з лисичками
макаронні вироби з твердих сортів

пшениці з лисичками в вершковому соусі
з додаванням броколі та пармезану

Різотто з куркою та овочами
рис арборіо, філе куряче, цибуля ріпчаста,
морква - бебі, початки кукурудзи, перець

бболгарський,  вино біле сухе, масло вершкове,
сир пармезан, сир твердий, часник, сіль, перець

Грудка качина
приготовлена по технології су-від грудка качина,
обсмажена, подається з вишневим соусом

Крученики яловичі
з грибами

крученики з яловичини, фаршировані
печерицями, тушковані

в соусі з лісових грибів та вершків

Вертуни з індички
зі шпиназі шпинатом та сиром

вертуни з філе індички
фаршировані начинкою зі шпинату та

моцарели, тушковані в вершковому соусі

Грудка Індички
приготовлена по технології су-від грудка

індички в вершках, оздоблюється
ббланшированимим овочами

Скумбрія запечена
з овочами

рулет з філе скумбрії, запечений,
тушкований з мідіями, квасолею
спаржевою, морквою-бебі та

початком кукурудзи в вершковому соусі

150/50г 105₴

  



ПЕЛЬМЕНІ
ТА РАВІОЛІ

Борщ український з м'ясом
 традиційний український

борщ з м'ясом , квасолею та пампушкою

Бульон курячий з яйцем
бульон зі шматочками
курячого м'яса, тонкою

локшиною та перепелиним яйцем

Рис мікс відварений
суміш білого та чорного рису,
подається з маслом вершковим

Картопля по-італійськи
смажена тонкими пластинками картопля

з кропом та італійськими травами

КаКартопляне пюре
класичне пюре з молоком
та вершковим маслом

Овочі відварені
гарнір з відварених овочів: моркви-бебі,

квасолі спаржевої, капусти броколі
та цвітної капусти з додаванням

вершвершкового масла

Овочі гриль
смажені на грилі кабачки,

баклажани, перець та печериці,
подаються з зеленим соусом

Пельмені
пельмені з яловичини та свинини,

подаються з вершковим
маслом або сметаною

Пельмені з куркою
пельмені з філе курячим, подаються з
вершвершковим маслом або сметаною

Пельмені з індичкою
пельмені з філе індички,  подаються з
вершковим маслом або сметаною

Пельмені з кроликом
пельмені з м'ясом кролика, подаються з

вершковим маслом або сметаною

РРавіолі з моцарелою
равіолі ручної роботи, подаються у
вершковому соусі з Пармезаном

Равіолі з філадельфією
та шпинатом

равіолі ручної роботи,
подаються у вершково-

шпинатному шпинатному соусі з пармезаном

Крем суп з білих грибів
 подається з сухариками,
запеченими з пармезаном

Крем суп з білої спаржі
подається з сухариками,
запеченими з пармезаном



Млинці солодкі
подаються зі сметаною або медом

Млинці з вишнею
подаються зі сметаною або медом

Млинці з сиром та родзинками
подаються зі сметаною або медом

Млинці з яМлинці з яблуками
подаються зі сметаною або медом

Млинці з сиром та куркою
млинці з куркою та твердим сиром

Млинці з сиром та шинкою
млинці з шинкою та твердим сиром

Млинці зі шпинатом
млинці з шпинатною начинкою

Млинці з Млинці з жульєном
млинці з курячим жульєном та
грибами в вершковому соусі

Вареники з картоплею
подаються зі смаженою цибулею або
вершковим маслом або сметаною

Вареники з капустою
подаються зі смаженою цибулею

або вершковим маслом

Вареники з каВареники з картоплею та грибами
подаються зі смаженою цибулею

або вершковим маслом

Вареники з м'ясом
подаються зі смаженою цибулею

або вершковим маслом

Вареники з сиром
подаються зі сметаною або джемом

Сирники з родзинками
подаються зі сметаною або джемом

Сирники з курагою
подаються зі сметаною або джемом

Сирники ванільніСирники ванільні
подаються зі сметаною або джемом

200г  55₴

  

200г  45₴

  
200г  45₴

  
200г  45₴

  
200г  75₴

  

200г  75₴

  

200г  45₴

  

200г  65₴

  

200/40г  65₴

  

200/40г  65₴

  

200/40г  65₴

  

150/30г  45₴

  
200г  65₴

  

160г  68₴

  

160г  68₴

  

160г  65₴

  





ЕНЕРГЕТИЧНІ
НАПОЇ

+ вершки
+ молоко
+ молоко

соєве
+ сироп

в ассортименті
+ м+ мед 
+ м’ята
+ лимон
 + лайм

30г

50г

50г

30г

30г

5г

20г20г

20г

12₴

  

8₴

  

8₴

  

8₴

  
8₴

  

8₴

  

8₴

  

8₴

  

 Напій енергетичний Red Bull
Напій енергетичний Red Bull
Напій енергетичний Red Bull

Напій енергетичний Red Bull Sugarfree



NEWBY TEAS
of LONDON


