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ESTO@CAFE
• Щастя істи разом •
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Суп із сочевиці

Суп пюре з сочевиці, приготовлений на основі овочевого бульйону
та рослинних вершків.
180

128

220/50

138

Цезар із сиром тофу

230

158

Паста Алла Норма з баклажанами

320

148

Перець із кускусом, сиром тофу та овочами

240/30

158

Канелоні з грибами

250/30

168

Овочева лазанья

220/50

168

Яблучний пиріг

160/50

Салат із квасолею

Смажені гриби гливи, мікс салатів та шпинат: рукола, лоло роса, ра

мен у поєднанні з томатами чері, спаржевою квасолею, сочевицею

та червоною квасолею.Заправляється ніжним соусом.

Овочі в хрусткій скоринці з соусом Айолі

Свіжі овочі, підсмажені до золотистої хрусткої скоринки: цукіні,
болгарський перець та баклажан. Подаються з соусом Айолі.
Традиційний салат Цезар з обсмаженим до золотистої
скоринки сиром тофу, салатом рамен, томатами чері, хрумкими грінками з білої чіабати власної випічки. Заправляється пісним бобовим соусом та прикрашається морквяними
чіпсами.

Паста пене з обсмаженими баклажанами та томатним соусом.
Половинка запеченого болгарського перцю, фарширована кускусом, сиром тофу, сочевицею та овочами: броколі, спаржа, баклажан.
Подається зі шпинатна-вершковим соусом.
Канелоні, фаршировані печерицями, гливами та білими грибами.

Подаються пі д томатним соусом Пілаті, міксом салатів та томатами

чері.
Запечена паста з баклажаном та грибною начінкою. Готується під
томатним соусом та пркрашається бебі шпинатом.
Запашний домашній пиріг з яблуками, корицею та ваніллю.
Подається з малиновим сорбетом та арахі ом
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LentiL soup

250

88

SaLad with beans

180

128

220/50

138

230

158

320

148

Pepper with couscous, tofu cheese and vegetabLes

240/30

158

CanneLoni with mushrooms

250/30

168

VegetabLe Lasagna

220/50

168

AppLe cake

160/50

98

Lentil puree soup made from vegetable broth and vegetable cream

Mushrooms, salad mix and spinach: arugula, lolo roso, ramen іп
combination with cherry tomatoes, green beans, lentils and red beans.
Season with а gentle sauce.

VegetabLes in а crispy crust with AioLi sauce

Fresh vegetables toasted to а golden сгіsру crust: zucchini, bell
peppers and eggplant.

Caesar saLad with tofu cheese
Traditional Caesar salad with fried Tofu, romaine lettuce,
cherry tomatoes, crispy croutons from homemade white
ciabatta. Dressed with lean bean sauce and decorated with
саггоt chips

Pasta ALLa Norma with eggpLant

Реппе pasta with fried eggplant and tomato sauce

Half of baked bell peppers stuffed with couscous, tofu, lentils and
vegetables: broccoli, asparagus, eggplant. Served with spinach cream
sauce.

Canneloni stuffed with mushrooms. Served with Pilate tomato sauce,
mix of salads and cherry tomatoes

Baked pasta with eggplant and mushroom filling. lt is prepared under
tomato sauce and garnished with ЬаЬу spinach.

Homemade cake with apple, cinnamon and vanilla. Served with
гаsрЬеггу sorbet
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