
Меню 
Почніть свій день зі сніданку в  MOM`S PIES HOUSE 

 

 

 

 

 

 Ми все готуємо з натуральних інгредієнтів без добавок та 
консервантів – як вдома  

 

 Щастя – це емоції, а емоції – це  MOM`S PIES HOUSE 

 

 

 



Сніданки 
 
Каша вівсяна з родзинками та курагою 250 г                                                             65 грн 
Додаткові інгредієнти: 
- фрукти 50 г                                                                                                                                           15 грн 
- горіхи 35 г                                                                                                      20 грн 
Гранола з йогуртом та чорничним соусом  200 г                                       70 грн 
(вівсяні пластівці обсмажені з медом та мигдалем, йогурт, чорничний соус) 
Сирники зі сметаною 150/50 г                                                                                         110 грн 
Яєчня/омлет (з 2 яєць) 120 г                                                                                                             70 грн 
Додаткові інгредієнти: 
- лосось 35 г                                                                                                                                                 40 грн 
- с/с лосось 35 г                                                                                                                                         45 грн                                                         
- бекон 35 г                                                                                                                                                 35 грн 
- шинка 50 г                                                                                                                                                45 грн 
- сир Едам 35 г                                                                                                                                       30 грн  
- перець болгарський 35 г                                                                                                                  15 грн 
- томати 35 г                                                                                                                                             12 грн 
- гриби 35 г                                                                                                                                                   12 грн 
- огірок 50 г                                                                                                                                                  12 грн 
- цибуля 35 г                                                                                                                                                5 грн   
 

Опції 
Вершкове масло 30 г                                                                                                                        30 грн 
Вершкове масло з зеленню 30 г                                                                                               30 грн 
Паштет з курячої печінки 50 г                                                                                            50 грн 
С/с лосось 35 г                                                                                                                                        45 грн 
Яйце відварне                                                                                                                                      10 грн 
Яйце пашот                                                                                                  15 грн 
Японській молочний хліб 80 г                                                                                                  10 грн 
Житній хліб на заквасці 80 г                                                                                                    10 грн 
 

Круасани та  сандвічі  
 

Круасан  50 г                                                                                                   30 грн 
Додаткові інгредієнти: 
- с/с лосось, сир вершковий, салат Ромен, 20/20/10                                             65 грн 
- шинка, сир Едам, салат Ромен 25/20//10 г                                                                           40 грн 
- сир Едам, салат Ромен 45/10 г                                                                                                 35 грн 
Сандвіч з куркою   210 г                                                                                 95 грн 
(чіабата, курка, томати, синя цибуля, соус Цезарь) 
Сандвіч з шинкою 210 г                                                                                 95 грн 
(японський хліб Хоккайдо, шинка, салат Ромен, Лола Роса, томати, сирний 
соус, яйце смажене/пашот)210 г 
 
 



Брускети 
 
Брускетта з лососем, яйцем пашот та авокадо 230 г                          125 грн 
(чіабата, лосось,  яйце пашот, авокадо,  рукола, каперси, лола роса, 
оливкова олія)  
Брускетта з беконом, яйцем пашот та томатами 230 г                   115 грн 
(чіабата, бекон,  яйце пашот,  томати, рукола, каперси, лола роса, 
оливкова олія)  
Брускетта з томатами 130 г                                                                      75 грн 
(чіабата, томати, сир Фета, базилік, рукола, болгарський перець, 
оливкова олія)  
Брускетта зі слабосоленим лососем 120 г                                               105 грн 
(чіабата, лосось, сир вершковий, базилік, болгарський перець, 
рукола, каперси, оливкова олія) 
Паштет із курячої печінки  та грінками 140 г                                                         85 грн         
(Ніжний паштет із курячої печінки з журавлиним желе та грінками хліба.            
 власного виробництва Хоккайдо) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Основне меню 
 

Закуски 
 

Карпаччо з лосося (з пармезаном, каперсами та соєвим соусом) 150 г                210 грн 
 
Карпаччо з буряка (з руколою та сиром Фета) 140 г                                       90 грн    
  
Тартар з лосося (з авокадо та вершковим сиром) 180 г                                               230 грн 
 

Салати 
 

Грецький 270 г                                                                                               170 грн 
(томати, огірки, болгарський перець, молода зелень, салат Ромен, 
синя цибуля, сир фета, грецькі оливки, оливкова олія, орегано)    
    
Цезар з куркою 250 г                                                                                     170 грн 
(куряче філе, томати черрі, салат Ромен, яйце перепелине, пармезан,  
крутони, соус з анчоусами)   
 
Цезар з лососем 250 г                                                                                   190 грн 
(лосось с/с, томати черрі, салат Ромен, яйце перепелине, пармезан,  
крутони,соус з анчоусами)   
 
Салат з тунцем 290 г                                                                                  190 грн 
(тунець, авокадо, томати, оливки, рукола, шпинат,  
яйцо, медово-гірчичний соус)   
 
Фітнес 150 г                                                                                                                                         130 грн 
(авокадо, рукола, томати, огірок, болгарський перець, салат Ромен,   
соус бальзамік, оливкова олія, кунжут)   
 
Теплий салат з кальмарами та авокадо 200 г                                        190 грн 
(кальмари, авокадо,  рукола, томати, огірок, болгарський перець,  
салат Ромен, соус унагі, оливкова олія)   

Салат з  грушою та запеченим буряком  200  г                                                     105 грн 
(груша, буряк, сир фета, рукола, мигдалева пелюстка, медово-гірчичний соус)  
 

Перші страви  
 
Уха з лососем 250 г                                                                                         80 грн 
 
Бульйон м’ясний з курятиною та перепелиним яйцем 250/ 35г/1 шт      70 грн 
                         
Суп дня                                                                                                         100 грн 
(борщ, крем-суп грибний, крем-суп  гарбузовий з беконом,  
суп з томатами та лососем, суп з фрикадельками) 250 г                                                                                                        



Основні страви 
 

Качина ніжка з запеченими яблуками 320 г                                                             230 грн 
(качина ніжка, яблука, журавлина, розмарин, чебрець,  
червоне вино, оливкова олія) 
 
Філе дорадо з рисом в апельсиновому соусі 300 г                                    215 грн        
(філе дорадо, цукіні, броколі, болгарський перець, чебрець, розмарин, 
 імбир, оливкова олія, рис жасмин, апельсиновий соус) 
 
Бефстроганов від шефа 290 г                                                                                                 215 грн 
(теляча вирізка, корнішони, броколі, шампіньйони, цибуля) 
 
Паста Карбонара 290 г                                                                               160 грн  
(спагеті, бекон, яйце перепелине, вершки, сир пармезан, оливкова олія,  
чебрець, часник)  
 
Паста з куркою та грибами 350 г                                                              170 грн 
(спагеті, куряче філе, шампіньйони, вершки, сир пармезан, 
оливкова олія, чебрець, часник) 
 
Паста з лососем 350 г                                                                                           190 грн 
(спагеті, лосось, сир пармезан 
оливкова олія, чебрець, розмарин, часник) 
 
Різотто з кальмарами  320 г                                                                      180 грн 
(рис арборіо, кальмари, вино біле, вершки, сир пармезан, оливкова 
олія, масло вершкове, чебрець, розмарин, базилік, часник, імбир, соус Унагі) 
 
Індичка з овочами  200 г                                                                              160 грн 
(філе індички, броколі, цукіні, болгарський перець) 
 
Кус-кус з авокадо та томатами  250 г                                                       105 грн 
(кус кус, бланшовані томати, авокадо, базилік, м’ята, 
 оливкова олія, томатний соус     
 
Голубці з пекінської капусти з м’ясом і рисом 250 г                                             115 грн                        
 

Домашні пельмені  

Пельмені з індичкою  210 г                                                                                                       105 грн 

Пельмені зі свининою та телятиною  210 г                                             95 грн 

 

 

 



Безалкогольні напої 

Моршинська негазована (скло)  0,33 л                                                             40 грн 

Моршинська слабогазована (скло) 0,33 л                                                     40 грн 

Мінеральна вода Боржомі  0,5 л                                                                  60 грн 

Coca –cola  0,5 л                                                                                                   35 грн 

Coca –cola (скло)  0,25 л                                                                                                                   35 грн 

Сік томатний Jaffa (скло)   0,25л                                                                 35 грн 

Сік апельсиновий  Jaffa (скло)   0,25л                                                           35 грн 

Сік яблучний Jaffa (скло) 0,25л                                                                     35 грн 

Свіжовижаті соки 

Апельсиновий 200 мл                                                                                      80 грн 

Грейпфрутовий 200 мл                                                                                   80 грн 

Морквяний 200 мл                                                                                           80 грн 

Яблучний 200 мл                                                                                              80 грн 

Лимонний 200 мл                                                                                           120 грн 

Селера 200 мл                                                                                                                                        120 грн 

Напої власного виробництва  

Лимонад    класичний 300 мл                                                                      60 грн 

Лимонад    манго 300 мл                                                                                                               60 грн 

Лимонад    маракуйя 300 мл                                                                         60 грн 

Мохіто 300 мл                                                                                                                                         60 грн 

Компот  фруктово-ягідний   200 мл                                                             25 грн 

Узвар 200 мл                                                                                                     25 грн 

Смузі 

Ананас-апельсин 300 мл                                                                                 90 грн 

Ягідний 300 мл                                                                                                                                        80 грн 



Банан-апельсин  300 мл                                                                                  80 грн 

Банан-ківі  300 мл                                                                                            80 грн 

Банан-чорна смородина   300 мл                                                                   80 грн 

Молочні коктейлі 

Ванільний 300 мл                                                                                             65 грн 

Полуничний 300 мл                                                                                         65 грн 

Чорна смородина 300 мл                                                                                65 грн 

Банановий 300 мл                                                                                            65 грн 

Кава 

Рістрето 15 мл                                                                                               35 грн 

Еспресо 30 мл                                                                                                   35 грн 

Допіо  60 мл                                                                                                       50 грн 

Американо  90 мл                                                                                            35 грн 

Капучино 18 0мл                                                                                               45 грн 

Подвійне капучино 280 мл                                                                              50 грн 

Лате  280 мл                                                                                                     50 грн 

Флет уайт 280 мл                                                                                           55 грн 

Фрапе 300 мл                                                                                                       65 грн                                                               

Молоко до кави 50 мл                                                                                     10 грн 

Сироп до кави 30 мл                                                                                          8 грн 

Какао 

Напій «Hot Chocolate» 250 мл                                                                                                     50 грн 

Напій «Cold Chocolate» 250 мл                                                                       50 грн 

Чай 

Чорний  (дарджилінг)400 мл                                                                                                       50 грн 

Чорний  з бергамотом  400 мл                                                                                                   50 грн 



Зелений (Би Ло Чунь)  400 мл                                                                                                     50 грн 

Зелений з жасмином  400 мл                                                                                                      50 грн 

Трав'яний «альпійська свіжість» 400 мл                                                    50 грн 

Генеральський купаж  400 мл                                                                       50 грн 

Фруктовий   400 мл                                                                                         50 грн 

Чай улун «Східна красуня»  400 мл                                                              90 грн 

Чай чорний «Хонг Ча» 400 мл                                                                       90 грн 

Натуральні чаї 

Обліпиха-імбир    400 мл                                                                                70 грн 

Журавлина – апельсин 400 мл                                                                        70 грн 

Смородина – базилік 400 мл                                                                           70 грн 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Випічка 
Пироги не солодкі 

Пиріг з телятиною (дріжджове тісто) 1000/125 г                                  440/55 грн 

Пиріг з індичкою (дріжджове тісто) 1000/125 г                                       480/60 грн 

Пиріг з качкою (дріжджове тісто) 1000/125 г                                           560/70 грн  

Пиріг з капустою (дріжджове тісто) 1000/125 г                                      320/40 грн 

Пиріг з картоплею та грибами (дріжджове тісто) 1000/125 г              320/40 грн  

Пиріг з лососем та шпинатом (дріжджове тісто) 1000 г                         650 грн  

Кіш Капрезе (пісочне тісто) 1200/120 г                                                     550/55 грн 
(сир моцарела, томати, соус Песта) 

Кіш з сиром Фета та шпинатом  (пісочне тісто) 1200/120 г               550/55 грн 
(сир Фета, бринза, шпинат, зелена цибуля, кріп, біле вино) 

Кіш з курицею та грибами (пісочне тісто) 1200/120 г                            550/55 грн 
(куриця, шампіньйони) 

Кіш з тунцем (пісочне тісто) 1250/125 г                                                   700/70 грн 
(тунець, броколі, зелена цибуля, томати, оливки,  
 кріп, біле вино) 
 
Кіш з лисичками (пісочне тісто) 1200/120 г                                              600/60 грн 
(гриби лисички, сир Едам)  
 

Пироги  солодкі 

Пиріг з полуницею (дріжджове тісто) 1000/125 г                               400/50 грн 

Яблучний  пиріг з мигдалем (тісто лінзер) 1700/170 г                             600/60 грн 
(яблука, мигдаль, родзинки, ром) 
 
Пиріг з чорницею (тісто лінзер) 1200/120 г                                               600/60 грн 
 
Пиріг з вишнею (пісочне тісто) 1400/140                                                     500/50 грн 
 
Галета з фруктами (пісочнее тісто) 1000/125 г                                       600/65 грн 
 
Галета з ягодами (пісочнее тісто) 1000/125 г                                           600/65 грн 
 
Галета з овочами (пісочнее тісто) 1000/125 г                                           600/65 грн 
 
 



Тістечка 
Наполеон 120 г                                                                                                65 грн 
Медовик 85 г                                                                                                   65 грн 

Вафельний 125 г                                                                                             65 грн 

Меренговий рулет 90 г                                                                                 70 грн 

Печиво 

Вівсяне з горіхами та яблуками 180 г                                                         70 грн 

Трюфельне 180 г                                                                                             90 грн 

Діамант журавлина 180 г                                                                             85 грн 

Віденське 180 г                                                                                                80 грн 

Кантуччи 100 г                                                                                                                                     80 грн 

Розтягаї 

Розтягай з лососем 110 г                                                                               45 грн 

Розтягай з м’ясом  110 г                                                                               40 грн 

Розтягай з капустою 110 г                                                                           35 грн 

 

Інша випічка 

Львівський сирник 100 г                                                                                 60 грн 

Сирний кекс 180 г                                                                                           50 грн 

Краффин 270 г                                                                                              120 грн 

Сіннабон 110 г                                                                                                 50 грн 

Французький круасан 60 г                                                                             30 грн 

Бейглі 120 г                                                                                                      30 грн 

 


