


Try delicious meals in convenient packaging!
Light and pleasant breakfast or lunch.

Скуштуйте смачні страви у зручних упаковках! 
Легкий та приємний сніданок чи обід.

Mornflake Fruit&Nut 
Muesli Pot
Мюслі Mornflake із фруктами 
та горішками у молоці

Tomato soup
Томатний суп

Moma Plain Porridge 
with extra syrup
Вівсяна каша Moma 
із сиропом

Chicken soup
Курячий суп

3,-

3,-

3,-

3,-

Enjoy our house sandwiches!
The freshest soft baguettes with various fillings for 
an incredibly tasty travel!

Скуштуйте наші фірмові сендвічі! 
Найсвіжіші м’які багети з різноманітними начинками 
для подорожі з незабутнім смаком!



3,-

3,-

3,-

3,-

3,-

Eggplant saute sandwich with pesto 
sauce & Iceberg lettuce

Сендвіч з баклажанним соте, соусом песто 
та листям салату Айсберг

(PS 41.7)

(PS 41.4)

(PS 41.5)

(PS 41.8)

(PS 41.6)

Beef sandwich with Gouda cheese, 
cucumber and Iceberg lettuce served with 
mayonnaise, dill & French mustard

Сендвіч із яловичим баликом, сиром Гауда, 
свіжими огірками і листям салату Айсберг 
з додаванням майонезу з кропом 
та французької гірчиці

Smoked chicken breast sandwich with 
Mozzarella cheese, tomatoes and Iceberg 
lettuce covered with mayonnaise & French 
mustard

Сендвіч з копченою курячою грудкою, 
сиром Моцарела, свіжими помідорами 
та листям салату Айсберг, заправленими 
майонезом та французькою гірчицею

Gouda cheese sandwich with tomatoes 
and Iceberg lettuce covered with 
mayonnaise & grain mustard

Сендвіч із сиром Гауда, свіжими помідорами, 
листям салату Айсберг та майонезом 
із гірчицею в зернах

Beef sandwich with Gouda cheese, sweet 
pepper and Iceberg lettuce served with 
mayonnaise & ketchup

Сендвіч із яловичим баликом, сиром Гауда, 
свіжим перцем та листям салату Айсберг 
із додаванням майонезу та кетчупу

On each flight the airline offers 3 types of sandwiches to choose from (please ask cabin crew for details).
На кожному рейсі авіакомпанія пропонує 3 види сендвічів на вибір (деталі запитуйте у бортпровідників).

We have made these balanced lunches specially 
for you so that you could travel with taste!

Саме для вас ми приготували ці збалансовані ланчі, 
які допоможуть провести подорож зі смаком!

With each lunch get a drink of your choice: coffee, tea or juice.
До кожного ланчу оберіть собі напій: каву, чай або сік.

All products and packaging images are for illustration purposes only.
Two meals to choose from are available on each flight (please ask cabin crew for details).

Усі зображення продуктів та упаковок тільки для ілюстрації. 
На кожному рейсі авіакомпанія пропонує 2 страви на вибір (деталі запитуйте у бортпровідника).



Hot lunch with traditional Chicken Kiev, boiled 
potatoes & vegetables
Salad: fresh cucumbers and tomatoes, Iceberg 
lettuce & olive with dressing
Dessert: Viennese Cake

Гарячий ланч із фірмовою котлетою 
по-київськи, відварною картоплею та овочами
Салат: свіжі огірки й помідори з додаванням листя 
салату Айсберг, маслиною та соусом
Десерт: шоколадне тістечко «Віденське»

Hot lunch with juicy Chicken Burger served with 
Cafe de Paris sauce, mashed potatoes, grilled 
mushrooms & green beans
Salad: Daikon, fresh cucumber & Cherry 
tomato with dressing 
Dessert: Peach Cake

Гарячий ланч із соковитим курячим бургером 
під соусом Кафе-де-Парі, картопляним пюре, 
смаженими грибами та спаржевою квасолею
Салат: редис Дайкон, свіжі огірки та помідор 
чері з соусом
Десерт: персикове тістечко 

9,-

9,-

Lunch 1 / Ланч 1

Lunch 2 / Ланч 2

9,-Lunch 3 / Ланч 3

Hot lunch with roasted chicken thighs served 
with herbal sauce, rice with turmeric, 
broccoli & grilled sweet pepper
Salad: Chinese cabbage with fresh tomatoes, 
Feta cheese & olive with dressing
Dessert: Honey & Apple Cake

Гарячий ланч зі смаженими курячими стегнами 
під трав'яним соусом, рисом з куркумою, броколі 
та смаженим перцем
Салат: пекінська капуста зі свіжим помідором, 
сиром Фета, маслиною й соусом 
Десерт: тістечко «Медок з яблуком»

Hot lunch with roasted chicken thighs served 
with mushroom sauce, basmati 
rice & vegetable ragout
Salad: fresh cucumber and pepper, chicken 
breast with Iceberg lettuce, olive & dressing
Dessert: Chocolate and Pineapple Cake 

Гарячий ланч зі смаженими курячими стегнами 
під грибним соусом, рисом басматі та овочевим рагу
Салат: свіжий перець та огірки, куряча грудка 
з додаванням листя салату Айсберг, маслини і соусу
Десерт: шоколадно-ананасове тістечко

9,-Lunch 4 / Ланч 4

(PS 11.2)

(PS 11.3)

(PS 11.4)

(PS 11.5)



What could be better than a delicious dessert 
with hot coffee or tea?

Що може бути кращим за смачний десерт 
із гарячою кавою або чаєм?

Tea Black/Green
Чай чорний/зелений

Viennese Cake with strawberry
Шоколадне тістечко «Віденське» 
з полуницею

“Choux” pastry 
with raspberry cream
Тістечко «Шу» 
з малиновим кремом

Coffee
Кава

2,-

2,-

2,-

2,-

(PS d–6)

(PS d–7)

On each flight the airline offers 1 type of dessert (please ask cabin crew for details).
На кожному рейсі авіакомпанія пропонує 1 вид десерту (деталі запитуйте у бортпровідників).

Try a variety of snacks for all tastes! Snacks go well 
with drinks from our SKY CAFE.

Скуштуйте різноманітні снеки на будь-який смак! Легке 
та приємне доповнення до напоїв з нашого SKY CAFE.

Pringles, 40 g
Чіпси Pringles, 40 г

Pittjes Fit & Mix Berry, 75 g
Горіхово-ягідна суміш Pittjes, 75 г

Lorenz Chips Salt, 100 g
Чіпси Lorenz із сіллю, 100 г

Pittjes Desperado Nuts, 125 g
Горіхова суміш Pittjes 
Desperado, 125 г

Bifi Roll XXL, 75 g
Ковбаска в тісті Bifi Roll XXL, 75 г

3,-

3,-

3,-

3,-

3,-



Snickers Chocolate Bar, 50 g
Шоколадний батончик Snickers, 50 г

Twix Chocolate Bar, 50 g
Шоколадний батончик Twix, 50 г

Toblerone Fruit&Nut, 100 g
Шоколад Toblerone Fruit&Nut, 100 г

Croissant Cocoa/Vanilla, 65 g
Круасан з какао/ванільний, 65 г

KitKat, 45 g
Батончик KitKat, 45 г

Nutella & Go with  
Bread sticks, 52 g
Nutella з хрусткими 
паличками, 52 г

1,-

1,-

4,-

2,-

1,-

2,-



Lipton Ice Tea, 0,5 l
Lemon/Green Tea/Peach 
Холодний чай Lipton, 0,5 л
Лимон/Зелений чай/Персик 

7 Up, 0,5 l 
7 Up, 0,5 л

Mirinda Orange, 0,5 l
Мirinda Aпельсин, 0,5 л

Tonic Evervess, 0,6 l
Тонік Evervess, 0,6 л

Sandora Juice, 0,25 l
Tomato/Apple/Orange
Сік Sandora, 0,25 л
Томатний/Яблучний/
Апельсиновий

3,-

3,-

2,-

It is not permitted to sell alcohol to passengers under the age of 21 years. 
Cabin crew are entitled to limit sale of alcohol for security purposes.

Продаж алкогольних напоїв пасажирам віком до 21 року забороняється.
Бортпровідники мають право обмежити продаж алкоголю на борту літака з міркувань безпеки. 

3,-

3,-

3,-

2,-

4,-

Mineral Water Evian, 0,33 l
Мінеральна вода Evian, 0,33 л

Mineral Water Borjomi, 0,75 l
Мінеральна вода Borjomi, 0,75 л

Pepsi, 0,5 l
Pepsi, 0,5 л

Pepsi Light, 0,5 l
Pepsi Light, 0,5 л 

Baileys Liqueur Original, 0,05 l 
Лікер Baileys Original, 0,05 л

Lvivske Beer, 0,5 l
Пиво Львівське, 0,5 л

Heineken Beer, 0,33 l
Пиво Heineken, 0,33 л

Fresheners will easily quench your thirst. A wide assortment 
of spirits in our bar will help you to relax during the flight.

Прохолоджувальні напої легко втамують спрагу. 
Розслабитись під час польоту вам допоможе широкий 
асортимент алкогольних напоїв у нашому барі.



Jagermeister herbal liqueur 0,04 l
The Famous Grouse Whiskey 0,05 l
Ballantines Finest Whiskey 0,05 l
Jameson Irish Whiskey 0,05 l
Absolut Vodka 0,05 l
Beefeater London Dry Gin 0,05 l
Bacardi Rum Superior 0,05 l
Martini Bianco 0,05 l

Лікер 0,04 л
Віскі 40% 0,05 л
Віскі 0,05 л
Віскі 0,05 л
Горілка 0,05 л
Джин 0,05 л
Ром 0,05 л
Мартіні 0,05 л

4,-

5,-

3,-

5,-

11,-

Artemovskoe White Sparkling Wine 0,2 l
Ігристе вино «Артемівське біле» 0,2 л

Candidato Red Wine 0,187 l
Червоне вино Candidato 0,187 л

Candidato White Wine 0,187 l
Біле вино Candidato 0,187 л

Cognac Meukow VS 0,05 l
Коньяк Meukow VS 0,05 л

Pommery Pop Extra Dry Champagne 0,2 l
Шампанське екстра сухе Pommery Pop 0,2 л



Menu for Long Haul and Charter Flights
Меню для далекомагістральних та чартерних рейсів

Non-alcoholic beverages / Безалкогольні напої  

Evian Water 0,33 l / Вода Evian 0,33 л 3
Borjomi Sparkling Water 0,75 l / Вода Borjomi газована 0,75 л 3
Sandora Tomato juice 0,25 l / Томатний сік Sandora 0,25 л 2
Sandora Orange juice 0,25 l / Апельсиновий сік Sandora 0,25 л 2
Sandora Apple juice 0,25 l / Яблучний сік Sandora 0,25 л 2
Pepsi light 0,5 l / Pepsi light 0,5 л 3
Pepsi 0,5 l / Pepsi 0,5 л 3
Mirinda Orange 0,5 l / Mirinda Апельсин 0,5 л 3
7 Up 0,5 l / 7 Up 0,5 л 3
Lipton Ice tea Lemon 0,5 l / Холодний чай Lipton Лимон 0,5 л 3
Lipton Ice tea Peach 0,5 l / Холодний чай Lipton Персик 0,5 л  3
Lipton Green Tea 0,5 l / Lipton Зелений чай 0,5 л 3
Tonic Evervess 0,6 l / Тонік Evervess 0,6 л 3

Snacks / Снеки

Lorenz Chips Salt 100 g / Чіпси Lorenz із сіллю 100 г 3
Bifi Roll XXL 75 g / Ковбаска в тісті Bifi Roll XXL 75 г 3
Pittjes Desperado Nuts 125 g / Горіхова суміш Pittjes Desperado 125 г 3
Pringles 40 g / Чіпси Pringles 40 г 3
Pittjes Fit & Mix Berry 75 g / Горіхово-ягідна суміш Pittjes 75 г 3

Beer / Пиво

Lvivske 0,5 l / Львівське 0,5 л 2
Heineken 0,33 l / Heineken 0,33 л 4

Confectionary / Солодощі 

Snickers Chocolate Bar 50 g / Шоколадний батончик Snickers 50 г 1
Twix Chocolate Bar 50 g / Шоколадний батончик Twix 50 г 1
KitKat 45 g / Батончик KitKat 45 г 1
Toblerone Fruit&Nut 100 g / Шоколад Toblerone Fruit&Nut 100 г 4
Nutella & Go with Bread sticks 52 g / Nutella з хрусткими паличками 52 г 2

Spirits / Алкогольні напої

Baileys Liqueur Original 0,05 l / Лікер Baileys Original 0,05 л 3
Jagermeister  0,04 l / Лікер Jagermeister  0,04 л  4
Martini Bianco 0,05 l / Вермут Martini Bianco 0,05 л 4
Ballantine’s Whiskey 0,05 l / Віскі Ballantine’s 0,05 л 4
Meuknow VS Cognac 0,05 l / Коньяк Meuknow VS 0,05 л 5
Absolut Blue Vodka 0,05 l / Горілка Absolut Blue 0,05 л 4
Artyomovskoe White Sparkling Wine 0,2 l / Біле ігристе вино «Артемівське» 0,2 л 5
Bacardi Super Rum 0,05 l / Ром Bacardi Super 0,05 л 4
Famous Grouse Whiskey 0,05 l / Віскі Famous Grouse 0,05 л 4
Jameson Whiskey 0,05 l / Віскі Jameson Whiskey 0,05 л 4
Pommery Pop Extra Dry Champagne 0,2 l / Шампанське екстра сухе Pommery Pop 0,2 л 11
Beefeater Gin 0,05 l / Джин Beefeater 0,05 л 4
Candidato Red Wine 0,187 l / Червоне вино Candidato 0,187 л 3
Candidato White Wine 0,187 l / Біле вино Candidato 0,187 л 3

Price
Ціна

ATTENTION!

We accept the following cards for payment:

         
All prices listed in the menu are in Euro (EUR). Cash payments 
can be made in Euro (EUR), US Dollars (USD) and Ukrainian 
Hryvnyas (UAH). Please note that we do not accept any coins 
except 1 and 2 Euro. In case of using payment card, passenger 
must provide the identification document. Due to specific 
technical reasons transactions may not be successful 
on board of the aircraft. Please make sure that you received 
a receipt for your purchases. Total payment for purchase 
with a single payment card is limited. Please ask cabin crew 
to provide you additional information.

All pictures of products and packaging are for illustrative 
purposes only and may differ from the real product.

Passengers are prohibited from consuming alcoholic drinks 
which were not purchased on board of this aircraft.
 
Due to limited space on board, we apologize if your choice is 
no longer available when you order preferred food 
and beverages. Product selection may vary depending 
on flight destination. 

For any suggestions on our product selection and/or your 
personal comments on our menu, please write to: 
info@flyuia.com

FOR ALLERGIC PASSENGERS

Passengers having food allergies must assume responsibility 
for the risk. We will not assume any liability for allergic 
reactions to the food consumed or contacted on board.
 
If you have specific food requirements, you can choose 
and pre-order food for your flight at www.flyuia.com



УВАГА!

Ми приймаємо такі платіжні карти:

         
Ціни в меню зазначені у євро (EUR). Оплату можна здійснити 
у євро (EUR), доларах США (USD) та в українських гривнях 
(UAH). Будь ласка, зверніть увагу, що ми не приймаємо 
до розрахунку  монети, окрім монет номіналом 1 і 2 
Євро. При оплаті банківською карткою пасажир повинен 
пред’явити документ, що посвідчує особу. Враховуючи 
специфічні технічні умови на борту літака, деякі транзакції 
можуть бути скасовані. Не забудьте, будь ласка, забрати 
чек. Загальна сума покупок однією банківською карткою 
обмежена. Будь ласка, зверніться по додаткову інформацію 
до наших бортпровідників. 

Усі зображення продуктів та упаковок надано виключно 
для ілюстрації та можуть відрізнятися від реальних 
продуктів. 

Пасажирам заборонено вживати алкоголь, який було 
придбано не на борту цього літака. 

У зв’язку з обмеженим місцем на борту літака, просимо 
вибачення за можливу відсутність продукції на момент 
замовлення. Асортимент може змінюватися залежно 
від напрямку польоту.

Якщо у вас є пропозиції щодо вибору наших продуктів 
і/або зауваження відносно нашого меню, пишіть нам 
на електронну пошту info@flyuia.com

ПАСАЖИРАМ IЗ ХАРЧОВОЮ АЛЕРГIЄЮ

Пасажири з алергіями на харчові продукти мають 
усвідомлювати ризики. Ми не несемо відповідальності 
за негативні наслідки через вживання харчових продуктів 
або контакту з ними під час харчування на борту. 

Якщо у вас є особливі потреби щодо харчування, будь ласка, 
замовляйте страви заздалегідь на нашому сайті www.flyuia.com


