
СНІДАНКИ / BREAKFASTS

   ₴

Класична яєчня з трьох яєць / Classic fried eggs trio 55

Яйця Бенедикт із баликом під соусом Голандез 
Eggs Benedict with ham and sauce Hollandaise 85

Омлети із свіжими тостами / Omelettes with fresh toasts
 Овочевий / Vegetable 65
 Зі шпинатом і помідорами чері / With spinach and cherry tomatoes 65
 М’ясний із баликом / Rich with ham  75

Шакшука з моцарелою від фермерів Львівщини 
Shakshouka with farm mozzarella 95

Ніжні млинці з домашнім сиром та сметаною або джемом 
Tender crepes with cottage cheese, sour cream and jam 95

Львівські сирники з родзинками зі сметаною або джемом 
Lviv style cheese pancakes with raisins 95

Домашня гранола на молоці / Homemade milk granola 75

ДЛЯ ПОЧАТКУ / STARTERS

Дегустаційний сет: брускета з сиром Бюш  
та апельсиновим конфітюром, пате з курячої печінки,  
в’ялене м’ясо, слабосолена карпатська форель 
Tasting set: bruschetta with goat cheese and orange confiture,  
chicken liver pâté, air-dried pork and salted Carpathian trout
 для одного /for one person 175 
 на компанію / for a company 315

Сет брускет: із запеченими перцями,  
із форшмаком, із запеченою яловичиною
Bruschetta set: baked peppers, forshmak, baked veal
 для одного /for one person 115 
 на компанію / for a company 220

До вина: плато оригінальних сирів від фермерів Львівщини     
With wine: selection of artisanal cheese from local farms 195

Карпачо з буряка із руколою, сиром Бринза, горішками та каперсами
Beetroot carpaccio with rocket salad, local Brynza cheese,  
nuts and capers 135

СВІЖЕНЬКЕ І ЛЕГЕНЬКЕ / FRESH & LIGHT

Мікс-салат з копченим лососем, кунжутом та оливками
Mixed green salad with smoked salmon, sesame seeds and olives 175

Салат з запеченою яловичиною та білими грибами
Vegetable salad with roasted veal and forest mushrooms 185

Весняний салат з редисом, сезонними овочами, перепелиними  
яйцями та молодим козячим сиром під йогуртовим соусом
Spring salad with garden radishes, seasonal vegetables,  
quail eggs and fresh goat cheese with yogurt sauce 145

СУПИ / SOUPS

Традиційний червоний борщ з пампушками та салом
Traditional borshch with pampushki bread and salt cured lard 105

Крем-суп з двох видів грибів та трюфельною пастою
Creamy mushroom soup with truffle paste 165

Цибулевий суп по-українськи / Ukrainian style onion soup 135

ОСНОВНЕ ВІД ЛЕО / LEO’S MAINS

  ₴

Бестселер Лео: хрумка качина ніжка  
з овочевим соте під гостро-солодким соусом з кунжутом
Leo’s signature dish: crispy duck leg with sweet & sour sauce  
and sauteed vegetables 225

Шніцель по-віденськи з запеченою картоплею  
та огірковим салатом
Wiener schnitzel with baked potato and cucumber salad 195

Свіжа карпатська форель з овочевим жульєном  
та цитрусовим соусом
Baked fresh Carpathian trout with vegetable julienne and citrus sauce 275

Медальйони із яловичини з картопляно-трюфельним пюре  
та соусом із білих грибів
Veal medallions with truffle mashed potato and forest mushroom sauce 315

Котлета по-київськи з фуа-гра та картопляне пюре зі шпинатом 
Chicken Kiev with foie gras and mashed potato with spinach 235

Вершкове різотто із броколі, мигдалем та витриманим сиром
Creamy risotto with broccoli, almonds and matured cheese 185

Для друзів: яловичина-гриль під пряним соусом,  
качина ніжка су-від, медальйони зі свинини та запеченими овочами
Leo’s share: grilled veal in spicy sauce, duck leg cooked sous-vide,  
pork medallions and baked vegetables 645

ДЛЯ СОЛОДКОГО НАСТРОЮ / FOR A SWEET MOOD

Leo чізкейк з ягодами 
Leo’s signature cheesecake with seasonal berries 115

Теплий яблучний пиріг з карамельним та ванільним соусом 
Warm apple pie with caramel and vanilla sauce 95

Профітроль з маскарпоне, фруктами та ягідним соусом  
Mascarpone profiterole with fruits and berry sauce        90

Шоколадний чіа пудинг / Chocolate chia pudding 80

Сезонні зігріваючі чаї /Seasonal tea and infusions
 Імбирний з медом та лимоном / Ginger, lemon and honey  75 
 Обліпиховий з м’ятою / Sea buckthorn with fresh mint 75

ЛЕВЕНЯТАМ / FOR LITTLE LIONS

Домашній бульйон з курячою грудкою та локшиною 
Traditional chicken soup with chicken breast and noodles 85

Кульки з індички у вершковому соусі із картопляним пюре 
Turkey meat balls in cream sauce and mashed potatoes 155

Курячі нагетси та картопля фрі  
Chicken nuggets and french fries 135

Морозиво в асортименті / Assorted ice-cream 30

Вітаємо у Лео! Ми готуємо і подаємо сучасні версії класичних страв з найсвіжіших сезонних продуктів.   
Насолоджуйтесь справжнім смаком та персональним сервісом  – ми зробимо для цього все можливе!

Welcome to Leo! We serve contemporary versions of classic continental dishes made with fresh local produce.
 Enjoy genuine flavours and personal service – we are here for you.

Вегетаріанська страва – без м’яса, може містити продукти  
тваринного походження / Vegetarian: meat-free, may include animal products

Будь ласка, повідомте офіціанта, якщо у вас є питання  
щодо інгредієнтів або алергічні реакції на будь-який із них 

If you have any questions on ingredients or allergies  
to any of them, please, let the waiter know


