
вага, г. | ціна, грн

Англійский сніданок 
Оката яєчня з двох яєць із курячими ковбасками, беконом і печерицями

350 249

Американський сніданок  
Яєчня з двох яєць із курячими нагетсами, кукурудзою у вершковому маслі, 
беконом і картоплею фрі

370 229

Яйця Бенедикт з прошуто
З томатами конкасе, шинкою та французьким багетом

240 189

Вівсяна каша 
З сезонними ягодами на воді або молоці

280 79

Яєчня  
З двох яєць, приготуємо за вашим смаком окату або скрембл

185 99

Вершковий омлет 
Подаємо з багетом та свіжим огірком

330 129

Додатки: 
- слабосолоний лосось

- авокадо

- гриби

- моцарела

- пармезан

- бекон

- куряче філе

- томати

50

60

50

50

20

50

30

40

139
75
35
45
50
50
25
25

Сирники зі сметаною 
Класичні ванільні сирники з родзинками та сметаною

300 149

Сніданки
Пропозиція діє упродовж дня



Піца
Пишна Маргерита 
Томатний соус, парміджано, моцарела, базилік, оливкова олія

450 159

Курча BBQ  
Томатний соус, куряче філе, моцарела, соус BBQ, бекон, цибуля

550 199

З куркою та соусом Ренч 
Соус Ренч, куряче філе, моцарела, шинка, томати 

480 205

З шинкою по-білому 
Вершки, смажені печериці, шинка, моцарела

450 205

З шинкою  
Томатний соус, шинка, моцарела

430 180

З куркою та соусом Песто 
Томатний соус, куряче філе, бринза, соус Песто, моцарела, томати

500 205

Мікс сезонів 
Томатний соус, ковбаски салямі, бекон, печериці, моцарела

530 190

З копченою куркою та печерицями  
Томатний соус, копчене куряче філе, печериці, моцарела

550 199

З беконом і крем-сиром 
Томатний соус, бекон, крем-сир, парміджано, моцарела

550 195

Мікс сирів 
Крем-сир, моцарела, парміджано, маасдам, блакитний сир

450 219

Диявола 
Томатний соус, салямі, гострий перець, моцарела

480 190

Пепероні 
Томатний соус, салямі, моцарела, парміджано

520 195

вага, г | ціна, грн

- містить гострий червоний перець



- містить гострий червоний перець                    - містить часник

ЗАКУСКИ

Брускета «Помодоро»
З томатами, чилі, часником та базиліком під оливковою олією

200 99

Брускета із запеченою моцарелою
З томатами, чилі, часником та базиліком

200 119

Брускета зі слабосолоним лососем
З руколою та песто під оливковою олією

125 145

Карпачо з яловичини 
Слайси охолодженої яловичини з руколою, в’яленими томатами,
парміджано та оливковою олією

150 209

Тартар із лосося
З червоною цибулею, петрушкою та соєвим соусом. Подаємо з підсмаженими
хрусткими тостами та скибочкою лимону

180 279

Традиційний Біф тартар
Яловичина, червона цибуля, лимон, каперси, петрушка, жовток,
французька гірчиця, соус ворчестер, підсмажений хрумкий хліб

220 249

вага, г. | ціна, грн

СУПИ
Суп дня (запитайте у офіціанта) 

Суп з домашньою локшиною 300 109

Традиційний український борщ 250 120

Суп Блю Чіз 
Крем-суп на курячому бульйоні з корнеплодами, вершками, сиром
із блакитною пліснявою, чіпсами з бекону, зеленню та крутонами

270 129

вага, г. | ціна, грн



САЛАТИ

Класичний Цезар
Куряче філе, бекон, яйце перепелине, парміджано, салат, томати чері,
соус цезар, крутони

290 205

Цезар із лососем
З беконом, перепелиним яйцем, парміджано, роменом, томатами чері,
соусом Цезар та крутонами

290 320

Цезар із креветками
З беконом, перепелиним яйцем, парміджано, роменом, томатами чері,
соусом Цезар та крутонами

290 325

Теплий салат із яловичиною
З солодким перцем, цукіні, печерицями, міксом салатів
та медово-гірчичною заправкою

250 229

Салат зі свіжих овочів та авокадо
З міксом салатів, томатами, огірками, солодким перцем, червоною цибулею
та оливковою олією

190 159

Капрезе
Класика з острова Капрі: моцарела, томати, рукола, базилік, орегано
та оливкова олія

260 185

Салат зі слабосолоним лососем та філадельфією
З томатами чері, огірками, руколою, медовим соусом
та кедровими горіхами

210 235

вага, г. | ціна, грн

- не містить продуктів тваринного походження

NEW



БУРГЕРИ

Гранпа Джо дабл
З яловичою котлетою, сиром, солоним огірком, смаженими грибами,
томатами, цибулею фрі, соусами BBQ Техаська бензопила та Тартар.
Подаємо з картоплею фрі

635 320

Дядько Лайонел Сімпл
З яловичою котлетою, сиром, солоним огірком, томатами, цибулею фрі,
медово-бурбонним соусом BBQ Кентуккі.
Подаємо з картоплею фрі

422 249

Чізбургер Old-fashioned
З яловичою котлетою, сиром, ріпчастою цибулею, айсбергом,
рожевими томатами, солоним огірком та Пікантним соусом.
Подаємо з картоплею фрі

500 255

Чікен бургер
З курятиною, листям айсбергу, томатами, беконом, солоним огірком,
чедером, соусом BBQ та пікантним майонезом.
Подаємо з картоплею фрі

380/120 235

Чікен нагетс
Шматочки ніжного курячого філе у хрусткій паніровці

250 129

вага, г. | ціна, грн

- містить гострий червоний перець                    - містить часник

ПАСТА ФРЕСКА – ПАСТА ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА
Тальятеле Чотири сири 
З парміджано, ементалем, дорблю, крем-сиром, томатами чері, часником, 
вершковим соусом

350 195

Спагетоні з куркою та печерицями
З в’яленими томатами, ріпчастою цибулею, часником, кедровими горіхами
та вершковим соусом

350 169

Пене зі свинячою вирізкою та солодким перцем
З парміджано, ріпчастою цибулею та вершковим соусом на білому вині

450 180

Спагетоні Карбонара
З сиром пекоріно романо, сиров’яленим салом та соусом на білому вині.
Подаємо з яєчним жовтком

310 170

вага, г. | ціна, грн



ОСНОВНІ СТРАВИ
Запечені свинячі ребра з хересом, медом
та сичуанським перцем 
Подаємо з карамелізованою цибулею

за 100 г 64

Яловичий стейк з глазур’ю Джек Деніелс 270 500

Стейк зі свинини 
Смажений свинячий тібоун з часником. Подаємо з картоплею
та пікантною аджикою

400 229

Куряче філе з хосперу з червоним кус-кусом
та лимонно-вершковим соусом 

300 169

Філе-міньйон з картопляними чіпсами
та розмариновим соусом 

260 329

Стейк із лосося 
З міксом салатів та томатами. Подаємо з соусом Тартар та лимоном

300 239

вага, г. | ціна, грн

- містить гострий червоний перець                    - містить часник

РИБА ГРИЛЬ

Запитайте у свого офіціанта, яка рибка є сьогодні

М’ЯСО ГРИЛЬ

Запитайте у свого офіціанта, яке м’ясо є сьогодні

СТРАВА СПЕЦЗАМОВЛЕННЯ * 500 100
вага, г | ціна, грн

Кухарі фудхолу радо приготують м’ясо, рибу та морепродукти з полиці “Сільпо” (не 
представлені у нашому меню) на ваш смак. Вартість послуги – 100 грн за 0,5 кг інгредієнтів

*



- не містить продуктів тваринного походження                    - містить часник

ГАРНІРИ

Запечена картопля з часником та кропом 150 49

Кус-кус із зеленню 100 55

Картопля фрі 165 55

Овочі-гриль  
Баклажан, кабачки, гриби, солодкий перець, томати, ріпчаста цибуля

280 129

вага, г. | ціна, грн

ДЕСЕРТИ
Морозиво в асортименті 50 30

Тірамісу 150 99

Штрудель з яблуками  
Подаємо з морозивом

200 95

Шоколадний Нью-Йорк  
Шоколадний бісквіт, просочений кавою та ромом та вкритий
шоколадним мусом

180 125

вага, г. | ціна, грн

ХЛІБНИЙ КОШИК 80 20

МАСЛО ВЕРШКОВЕ ЗІ СПЕЦІЯМИ 50 35

вага, г. | ціна, грн

NEW

NEW



Суші
Суші креветка 30 72

Суші лосось 35 65

Суші тунець 35 69

Суші вугор 35 95

вага, г | ціна, грн

Рол з авокадо 140 91

Рол з огірком 140 75

Рол з вугром 155 169

Рол з тунцем 140 129

Рол з лососем 140 135

вага, г | ціна, грн

Каліфорнія з лососем
в кунжуті

225 209

Каліфорнія з тунцем
в кунжуті 220 210

Каліфорнія з вугром
в кунжуті

215 270

вага, г | ціна, грн

Каліфорнія з лососем
в ікрі

225 259

Каліфорнія з тунцем
в ікрі 220 240

Каліфорнія з вугром
в ікрі

220 285

вага, г | ціна, грн

Філадельфія з лососем 245 239

Максі сир 330 240

Рол Філадельфія
з тунцем

260 250

Рол Філадельфія
з вугром 

260 325

Рол Філадельфія
Вакаме

265 199

Філадельфія Rainbow 260 305

Зелений дракон 265 285

Червоний дракон 240 305

Спайсі лосось 240 265

вага, г | ціна, грн

- не містить продуктів тваринного походження

Макі-сет
Макі з тунцем, лососем, 
вугром, огірком і авокадо

700 470

З Філадельфії з
Мікс ролів «Філадельфія»
з лососем, тунцем і вугром

760 710

«Каліфорнікейшн» сет
Роли «Каліфорнія»
з тунцем, лососем і два
роли з вугром

880 820

Міксуші від шефа
Рол «Філадельфія»
з лососем, рол «Червоний 
дракон», мікс гунканів і суші

780 890

вага, г. | ціна, грнСуші-сети



Морозиво та сорбети
власного виробництва

Морозиво та сорбети власного виробництва – це десерти,
виготовлені з найкращих інгредієнтів за італійською технологією.

Продукція не містить добавок штучного походження, тільки натуральні
продукти: свіжі фрукти та ягоди, соки, спеції, незбиране молоко

та справжні вершки з коров’ячого молока.
Ще більше смаків шукайте на полицях «Сільпо». 

Наявний вибір морозива
уточніть у офіціанта:
1 кулька – 30 грн



АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
ГОРІЛКА
Danzka Classic 50 50
Finlandia 50 60

БУРБОН
Jack Daniel's №7 50 95
Rebel Yell Kentucky Wheated Bourbon 50 99

ВІСКІ
Jameson Original 50 95
Paddy Irish Whiskey 50 89
Laphroaig 10 yo 50 235

мл | ціна, грн

Бар

БРЕНДІ
Sarajishvili 5* 50 80

РОМ
The Demon's Share La Reserva del Diablo 50 75
Chairman's Reserve Original Rum 50 70

ТЕКІЛА
Ocho Blanco 100% Agave 50 95
Ocho Reposado 100% Agave 50 105

ДЖИН
Hayman's London Dry 41,2% 50 79

НАСТОЯНКИ
Beсherovka 50 79
Jägermeister 50 79

ВЕРМУТИ ТА ЛІКЕРИ
Baileys 50 60
Martini Bianco 50 45
Martini Extra dry 50 45



КЕГОВЕ ПИВО
Beermaster Brewery Enjoy 10 session pills
Легкий сесійний пілс в чеському стилі 

300/400 55/69

Beermaster Brewery Polonez wheat ale
Освіжаюче в стилі баварського пшеничного пива 

300/400 55/69

мл | ціна, грн

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ КОКТЕЙЛІ
Мохіто безалкогольний 350 89

мл | ціна, грн

АЛКОГОЛЬНІ КОКТЕЙЛІ
Mojito 
Ром, вода содова, лайм, м’ята, тростинний цукор

350 139

Gin Tonic 
Джин, тонік, огірок

360 109

Kir Royal 
Просеко, смородиновий лікер, цукровий сироп, ягоди

360 129

Spritz Aperitivo 
Просеко, бітер, содова, апельсин, лід

360 129

мл | ціна, грн

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
Мінеральна вода Vittel 330 60

Мінеральна вода Perrier 330 65

Мінеральна вода Набеглаві 500 70

Сік в асортименті 200 35

мл | ціна, грн

ФРЕШІ
Апельсин 200 96

Грейпфрут 200 98

Яблуко 200 70

Морква 200 74

Селера 200 90

мл | ціна, грн



КАВА
Еспресо 30 35

Американо 120 35

Капучино 150 45

Капучино з рослинним молоком (соєве, мигдальне, кокосове) 150 60

Лате 200 50

Лате з рослинним молоком (соєве, мигдальне, кокосове) 200 65

Какао 250 45

Кава Глясе 190 60

Кава Флет Уайт 150 60

мл | ціна, грн

ДОДАТКИ
Молоко 50 10

Рослинне молоко (соєве, мигдальне, кокосове) 70 25

мл | ціна, грн

ЧАЙ MATCHA
Чай Matcha 200 65

Лате Matcha 200 80

Лате Matcha з рослинним молоком (соєве, мигдальне, кокосове) 200 95

Мед 30 20

мл | ціна, грн



Чорний чай дарджилінг Basilur (Індія)
Індійський високогірний чорний листовий чай. Однією з відмінностей, що робить його особливо смачним, є 
неповна ферментація (близько 90%). В цьому він дещо схожий на улуни. При заварюванні колір напою на основі 
Дарджилінгу буде світло-бурштиновим, в ароматі відчуватимуться квіткові відтінки, а в смаку -
легка мускатна нота і ледь помітна терпкість.

Зелений чай Spiral (Китай)
Класичний китайський зелений чай, диво-продукт із 4000-річною історією. Основне завдання при його 
виготовленні полягає в максимальному збереженні корисних властивостей, тому листя піддається 
мінімальному ступеню ферментації (лише від 3 до 12%).

Білий чай Bai mu dan (Китай)
Імператорський чай з високогірного регіону Фуцзянь. Має нефритове зелене листя та бутони, які називають 
“срібними голками” або інь дзен. Ніжні та тонкі маленькі листочки та тендітні бутони збирають повністю 
вручну, а потім сушать під промінням сонця. Смак чаю - квітковий, свіжий та оксамитовий.

Чай улун А Tie Guan Yin (Китай)
Назва чаю перекладається як «Залізна богиня милосердя». На відміну від багатьох інших видів чаю, для яких 
використовуються верхні листочки та листові бруньки, улуни виготовляються із соковитих зрілих листків, 
зібраних з дорослих кущів. Чай має яскравий аромат та насичений, солодкий квітковий смак.

Трав’яний чай English Tea Shop – лемонграс, імбир, цитрус (Шрі-Ланка)
Трав’яна вітамінна суміш лемонграсу, імбиру та цитрусу з преміальної колекції органічного чаю. Має свіжий,
з кислинкою та пряністю смак, що прекрасно пасує як до літньої спеки, так і до зимового настрою. 

Гречаний чай (Китай)
Чай із насіння не звичної нам, а татарської гречки. Має ванільний аромат і приємний смак, схожий на здобне 
вівсяне печиво. Містить амінокислоти, антиоксиданти, не містить кофеїну та глютену. Дуже корисний:
його можна вживати навіть дітям, жінкам під час вагітності та грудного вигодовування.

Трав’яний чай “Лавка Традицій” (Україна)
Ви коли-небудь пили чай із духмяних полтавських трав, без жоднісіньких ароматизаторів і барвників? 
Господарі власноруч збирають чебрець, материнку, хміль, м’яту, мелісу та інші рослини в лісах і полях 
Полтавщини. А потім сушать різнотрав’я за допомогою спеціальних сушарок, що максимально зберігають 
цілющі властивості й аромат майбутніх фіточаїв.

Чайна карта
Власний імпорт «Сільпо» – це продукти популярних іноземних

виробників, обрані та перевірені фахівцями мережі. Ми імпортуємо
понад 8 000 товарів від 880 виробників з понад 65 країн світу.

Товар постачається безпосередньо від виробника до супермаркету,
що є гарантією вигідної ціни. На нашому фудхолі ви маєте змогу його

продегустувати – і потім придбати в кавовому бутику «Сільпо»

Заварний чай від «Власного імпорту» 
500 мл, 49 грн



СЕЗОННІ ХОЛОДНІ НАПОЇ
Класичний холодний чай 250 49

КАВОВІ НАПОЇ

Еспресо тонік 200 59

Капуоранж айс 200 80

Фрапе з морозивом 300 45

Коктейль Аль Капоне 385 65

Кава глясе 120 55

ЛИМОНАДИ

Ягідний лимонад 400 89

Огірково-лаймовий лимонад 400 89

Обліпиховий лимонад 400 89

Класичний лимонад 400 89

МОЛОЧНІ ШЕЙКИ З МОРОЗИВОМ

Банан в шоколаді 340 95

Банановий 220 75

Класичний в асортименті 250 75

мл | ціна, грн



ІГРИСТІ ВИНА 125 мл

Bottega Vino dei Poeti Proseco Extra-Dry 
Італія, Венето. Сорт винограду: Глера 95

Marcel Cabelier Cremant du Jura Brut   
Франція, Жюра. Сорт Винограду: Шардоне 105

БІЛІ ВИНА 125 мл

Domaine La Baume Sauvignon Blanc
Франція, Лангедок-Русійон. Сорт винограду: Совіньйон Блан 89

ЧЕРВОНІ ВИНА 125 мл

Dievole Le Due Arbie Rosso Toscana 
Італія, Тоскана. Сорт винограду: Санджовезе, Каберне Совіньйон 79

Карта вин

ціна, грн

ціна, грн

ціна, грн


