Breakfast
Menu
+38 044 581 11 11
www.11mirrors-hotel.com

All the prices are in Ukrainian Hryvnias (UAH). VAT is included
Усі ціни вказано в українській гривні (грн). ПДВ враховано

МЕНЮ СНІД АНКІВ

Pancakes
strawberry mint confiture or apricot jam with rum

BRE AKFAST MENU
МЕНЮ СНІД АНКІВ
Fresh vegetable salad
sour cream or olive oil

Млинці
полунично-м’ятний конфітюр або джем з ромом та абрикосом
₴ 140

Avocado Salad
₴ 190
tomatoes, lettuce, apple, carrot, cashew, hazelnut, honey raspberry dressing
Авокадо салат
томати, листя салату, яблуко, морква, горіхи, медово-малинова заправка
₴ 180

Брускетта с шовдарем
грильований перець, гірчична заправка
Salmon Bruschetta
crème cheese, pesto sauce

₴ 210

₴ 240

₴ 270

₴ 240

Decaffeinated coffee

₴ 180

Latte

₴ 160

₴ 150

₴ 60

₴ 90

Латте
₴ 150

Флет Уайт
Hot chocolate

₴ 90

Гарячий шоколад
₴ 290

Assorted Teas

₴ 60

Чай в асортименті
Milk / Honey

₴ 20

Молоко або мед
₴ 180

Lemon

₴ 15

Лимон

₴ 250

Regina Water carbonated / non carbonated

₴ 60

Вода Регіна газована / негазована
Freshly squeezed Orange or Celery juice

лікер Grand Marnier, цитрусовий сироп, ягоди

Фруктово-ягідний салат
манго / полуниця / ківі / груша / виноград / філе апельсину
з лікером Малібу або гранатовим соусом

₴ 90 / 150

Кава без кофеїну

Flat White

Креп Сюзет

Mixed Fruits & Berries Salad
mango / stawberry / kiwi / pear / grape / orange fillet
with Malibu liquor or pomegranate sauce

₴ 60

Капучіно / Подвійний капучіно

₴ 140

Сирники
ягоди, сметана
Crepes Suzette
Grand Marnier, citrus syrup, berries

₴ 60 / 120

Кава Раф

Авокадо-гриль
гранола, ягоди та домашній йогурт
Cottage Cheese Pancakes
berries, sour cream

American coffee

Raf coffee

Сирна вівсяна каша
горгонзола, соус песто, пармезан
Grilled Avocado
granola, berries and homemade yohgurt

₴ 150

Ягідний смузі
малина, смородина, банан, домашній йогурт

Cappuccino / Double cappuccino
₴ 240

Вівсяна каша на кокосовому молоці
мигдальні пластівці, ягоди
Cheese Oatmeal
gorgonzola, pesto sauce, parmesan

Екзотичне смузі
манго, банан, мигдальне молоко

Кава Американо

Авокадо тост
Oats and Coconut Milk Porridge
almond flakes, berries

₴ 150

Еспрессо / Подвійний еспрессо

Смажена яєчня
домашні сосиски, запечені помідори і гриби
Avocado Toast

₴ 150

Зелене смузі
авокадо, груша, банан, соєве молоко

Espresso / Double espresso

Омлет-сир
сир Чеддер, сальса з авокадо і томатів Чері
Fried Eggs
homemade sausages, baked tomatoes and mushrooms

₴ 240

Ігристе вино “Просекко Ріондо”

Berry smoothie
raspberry, blackcurrant, banana, homemade yohgurt

Яйця-скрембл
аспарагус з беконом або слабосоленим лососем
Omelette-Cheese
Cheddar cheese, avocado and Cherry tomato salsa

Prosecco Riondo sparkling wine

Exotic smoothie
mango, banana, almond milk

Яйця Бенедикт
бріош з беконом або слабосоленим лососем, Голландський соус
Scrambled Eggs
asparagus with bacon or salmon gravlax

₴ 60

BEVER AGE MENU
МЕНЮ НАПОЇВ

Green smoothie
avocado, pear, banana, soya milk

Брускетта с лососем
крем-сир, соус песто
Eggs Benedict
bacon or salmon gravlax over toasted Brioche, Hollandaise sause

Croissant
Круасан

Салат із свіжих овочів
cметана або оливкова олія

Shovdar Bruschetta
grilled pepper, mustard dressing

₴ 180

₴ 90

Свіжовічавлений апельсиновий або селеровий сік
₴ 240

Freshly squeezed Grapefruit juice

₴ 100

Свіжовічавлений грейпфрутовий сік
Свіжовічавлений яблучний або морквяний сік
Freshly squeezed Apple or Carrot juice

₴ 70

