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MENU 

➢ This menu is an informational edition. A signed and approved 
copy can be provided upon request 

➢ Цей примірник меню використовується виключно в 
інформаційних цілях. Затверджений та підписаний варіант 
надається на вимогу Гостя. 

➢ All prices mentioned in UAH and include VAT 

➢ Всі ціни вказані в гривні та з урахуванням ПДВ 
 
➢ Please, let us know if you have any dietary restrictions or allergies  

 
➢ Будь ласка, проінформуйте нас про Ваші гастрономічні 

обмеження або алергії 
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Price, 
UAH 

BREAKFAST 
 

350 THE JET LAG 800g 

 Two eggs any style upon your choice with bacon, pork sausages, hash browns and 
herbs and Parmesan crusted tomato, a classic croissant 

 

   

 APPETIZERS ON THE WOOD  

350 TAPAS 300g 

 House marinated olives, blistered red pepper, Manchego cheese, grilled bread  

550 CHEESE BOARD 430g 

 Cow, sheep and goat cheese, served with onion marmalade, honey, raisins & walnut 
bread 

 

750 ARTISAN MEATS 450g 

 Prosciutto di Parma, Salchichon Iberico Bellota, Mortadella Bologna, olives tapenade, 
garlic bruschettas 

 

500 JAMON IBERICO 345g 

  Jamón served with avocado and peppers tartar, roasted black olives & bruschettas  

   

 SALADS  

450 MOZZARELLA & CAPONATA  300g 

 
Mozzarella cheese, Tomato harlequin, basil, Sicilian caponata, extra virgin DOP olive 
oil, Pesto sauce 

 

350 CAESAR 400g 

 
Assortment of five lettuce, garlic crostini, Parmesan shavings, white anchovy Caesar 
dressing, grilled chicken & bacon 

 

300 GREEK 340g 

 Horiatiki salad, made of tomatoes, cucumbers, onion, bell peppers,  
Feta cheese, and olives, seasoned with salt, oregano and olive oil 
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Price, 
UAH 

SANDWICHES 
 

300 MADAME 320g 

 Classic baked sandwich with Ham, Gruyere cheese, Béchamel sauce and fried egg    

450 THE CLUB 
500g 

 Double deck sandwich, grilled turkey, Chorizo, bacon, egg, tomato, lettuce, 
mayonnaise 

 

450 
BLACK BAGEL 300g 

 Toasted black sesame bagel, cured salmon, cream cheese, lettuce, pickled red onions, 
dill sour cream, lemon 

 

450 LOS CUBANOS 420g 

 Grilled crusty French bread with pulled moyo pork, baked ham, roasted red peppers, 
Swiss cheese, dill pickled cucumbers, Dijon mustard 

 

   

 BURGERS  

550 OPERA BURGER 650g 

 Beef cutlet, bacon, lettuce, tomato, pickled red onion, aged Cheddar cheese, creamy 
coleslaw and fries with cumin mayonnaise 

 

450 CHICKEN BURGER 500g 

 Crispy fried chicken breast, lettuce, tomato, Jalapeno, creamy coleslaw and fries with 
cumin mayonnaise 

 

 350 FALAFEL BURGER 650g 

 Falafel patty, crushed avocado, romaine, tomato, Tzatziki, pickled red onion, creamy 
coleslaw and fries with cumin mayonnaise 

 

  
 

 
SOUP 

 

200 DAILY SOUP 500g 

 Soup of the day  

250 BORTSH 500g 

 
Classic Ukrainian Beetroot soup with beef, served with sour cream and Pampusky   
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Price, 
UAH PASTA  

400 FETTUCCINE PARMESAN PORCINI TARTUFI 300g 

 fettuccini with parmesan cream, porcini mushrooms, black truffles  

400 TAGLIATELLE 300g 

 Bolognese, parmesan 

 
 

 

 DESSERT  

450 SEASONAL FRUITS 450g 

 Seasonal freshest cut fruit, served with lemon basil sorbet   

250 THE ORIGINAL NY CHEESECAKE 250g 

 With salted caramel and grilles banana slices  

250 BAILEYS TIRAMISU 240g 

 Dark espresso Mascarpone, chipped chocolate and Baileys cream, pistachio sponge  

250 OPERA 200g 

 Hazelnut chocolate cream, banana cardamom ice cream  

160 CHURROS AND STRAWBERRIES 200g 

 
Fresh strawberries and Fried Spanish churros in cinnamon sugar, chocolate dipping 
sauce  
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Ціна, 
грн 

СНІДАНОК 
 

350 ДЖЕТ ЛАГ 800g 

 

Два яйця приготовані у спосіб за Вашим бажанням. Подаються з беконом, 
свинними ковбасками, дерунами та томатом, запеченим з  сиром Пармезан і 
травами, класичний круасан 

 

 ЗАКУСКИ НА ДОШЦІ  

350 ТАПАС 300g 

 Мариновані оливки, червоний перець, сир манчего, хліб на грилі  

550 СИРНЕ АСОРТІ 430g 

 Сири з коров’ячого, овечого та  козячого молока, цибулевий мармелад, мед, хліб з 
родзинками та волоським горіхом 

 

750 ДЕЛІКАТЕСИ ВІД МАЕСТРО 450g 

 Пармcька шинка, Салчічон Іберіко Бейота та Мортадела Болонья, оливковий 
тапенад, брускета з часником 

 

500 
ХАМОН ІБЕРІКО 

345g 

 Хамон Іберіко, тартар з авокадо та перцю, підсмажені оливки  

  
 

 

 САЛАТИ  

450 МОЦАРЕЛА ТА КАПОНАТА 300g 

 Мацарела, арлекін з томатів, базилік, сицилійська капоната, оливкова олія екстра 
класу першого віджиму та соус Песто 

 

350 ЦЕЗАР 400g 

 Асорті з п’яти видів листя салату, часникові кростіні, Пармезан, соус Цезар з 
анчоусами,курка та бекон на грилі 

 

300 ГРЕЦЬКИЙ 340g 

 Хоріатікі  з томатів, огірків, цибулі, болгарського перцю, сиру Фета, оливок, 
приправлений сіллю, орегано і оливковою олією 
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Ціна, 
грн 

СЕНДВІЧІ  

300 МАДАМ 320g 

 Сендвіч запечений з шинкою, сиром Грюєр, соусом Бешамель та смаженим яйцем  

450 КЛАБ СЕНДВІЧ 500g 

 Подвійний сендвіч з м’ясом індика на грилі, ковбасою Чорізо, беконом, яйцем, 
помідором, листям салату та мойонезом   

 

450 ЧОРНИЙ БЕЙГЛ 300g 

 Підсмажений чорний бейгл з кунжутом та соусом, лосось, крем сир з кропом, 
листя салату, маринована червона цибуля, лимон 

 

450 ЛОС КУБАНОС  

 Смажений хрусткий французький хліб зі свининою мойо, запечена шинка, 
смажений червоний перець, швейцарський сир, мариновані огірки, діжонська 
гірчиця 

 

 БУРГЕРИ  

550 БУРГЕР ОПЕРА 650g 

 Смажена котлета з яловичини, бекон, листя салату, томати, маринована червона 
цибуля, зрілий сир Чеддер, салат з капусти, картопля фрі, майонез з кумином 

 

450 БУРГЕР З КУРКОЮ 500g 

 Хрустка обсмажена куряча грудка, листя салату, томати, Халапеньо, салат з 
капусти,  картопля фрі, майонез з кумином   

 

350 ФАЛАФЕЛЬ БУРГЕР 650g 

 Смажена котлета з гороху Нут, авокадо, салат Ромен, томати, соус Цацикі, 
маринована червона цибуля, салат з капусти, картопля фрі та майонез з кумином 

 

 СУП  

200 СУП ДНЯ 500g 

250 БОРЩ  500g 

 
Класичний український суп з буряка з яловичиною, подається зі сметаною та 
пампушками 
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 ПАСТА  

400 
ФЕТУЧІНІ З БІЛИМИ ГРИБАМИ ТА ТРЮФЕЛЕМ 300g 

 Фетучіні з пармезаном, білими грибами та чорним трюфелем  

400 ТАЛЬЯТЕЛЕ 
300g 

 З соусом Болоньезе та пармезаном  

 

 
ДЕСЕРТ 

 

450 СЕЗОННІ ФРУКТИ 450g 

 Нарізані сезонні фрукти, що подаються з лимонно-базиліковим сорбе   

250 НЬЮ – ЙОРК ЧІЗКЕЙК 250g 

 З солоною карамеллю та слайсами банана на грилі  

250 БЕЙЛІС ТІРАМІСУ 240g 

 Маскарпоне з кавою, крем з шоколадом та лікером Бейліс, фісташковий бісквіт  

250 ОПЕРА 200g 

 Шоколадний  крем з лісовим горіхом, бананове морозиво з кардамоном  

160 ЧУРРОС ТА ПОЛУНИЦІ 200g 

 Свіжі полуниці і традиційні Іспанські Чуррос у цукровій пудрі з корицею, 
шоколадний соус 

 

 


