Food

& Drinks
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Food Їжа

Roast Beef and Pickled
Cucumber Sandwich
Сендвіч рол із ростбіфом та корнішоном

Fresh Panini and Sandwiches
Свіжі паніні та сандвічі

€4.00 / 145 g

NEW

Our talented sky chefs have refined the recipe
for our panini range, now featuring even fluffier
bright white Ciabatta bread

Our brand new roast beef sandwich features tangy, pickled
cucumber and hot mustard, clasped in yielding white bread

Наші талановиті кухарі удосконалили
рецепт хліба, та відтепер Ви можете
куштувати паніні на пухкій білій чіабаті

Наш новий сендвіч із підсмаженими шматочками
ніжної яловичини , маринованими огірками
та гірчицею у м'якій білій булочці

Salmon and Cream Cheese Panino
Паніні з лососем і вершковим сиром

Panino & Beer
Паніні та пиво

€6.00 / 160 g
Seasoned slices of supple salmon meet curls
of cool cucumber and luxuriously thick
cream cheese
Соковиті шматочки лосося зі скибочками
свіжих огірків, заправлені густим
вершковим сиром

Mediterranean Roll
Середземноморський рол

€

€5.00 / 125 g
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Chernihivs'ke
Ukrainian Beer
Українське пиво
Чернігівське

+

Salmon and Cream
Cheese Panino
Паніні з лососем
і вершковим сиром

Combine our succulent salmon panino
with a highly refreshing local beer
Спробуйте поєднання соковитого паніні
з лососем та освіжаючого українського пива

Floury rolled pitta parcels encase peppery rocket,
sun blush tomatoes and olive oil-enriched hummus
В'ялені томати та свіжа рукола у поєднанні
з хумусом, загорнуті в тоненький лаваш

Mozzarella and Basil Panino
Паніні с моцарелою та базиліком

Grilled Chicken Panino
Паніні з куркою на грилі

€4.00 / 171 g

€4.00 / 158 g

Sliced Mozzarella, luscious tomato,
crunchy iceberg and fragrant basil
embellished with potent Pesto Genovese

Tender char-grilled chicken
fillet, juicy tomato, crisp iceberg
lettuce and curly Lollo Biondo lettuce
tossed in our sumptuous Caesar dressing

Скибочки моцарели, стиглі томати,
хрумкий салат айсберг та ароматний
базилік, щедро приправлені густим
соусом Дженовезе песто
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Hot Meal & Drink
Гаряча страва та напій

Ніжне куряче філе-гриль, соковиті томати
та хрумкий салат айсберг у поєднанні
з вишуканим соусом Цезар

Served
hot

Vegetarian
friendly

Gluten
free

Contain
nuts

Child
friendly

An ideal
gift

Perfect
for sharing

Аvailable on selected flights.
Please ask cabin crew member
for more details

Гаряча
страва

Вегетаріанський
продукт

Без
глютену

Містить
горіхи

Підходить
дітям

Ідеально
в подарунок

Достатньо, щоб
розділити на двох

Доступне на обраних рейси.
Запитайте бортпровідника

Products are subject to availability. Please, ask our flight attendant for more details. Деякі продукти можуть не бути в наявності. Будь ласка, зверніться до нашого бортпровідника за додатковою інформацією.

€
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+

Coca-Cola, 0,25 l / Mlesna
Black Tea or Green Tea
/ Nescafe Instant Coffee
Coca-Cola, 0,25 л / чорний або зелений
чай Mlesna / розчинна кава Nescafe

Lasagnе / Sweet & Sour Chicken
/ Pasta Bolognese
Лазанья / Курча в кисло-солодкому соусі
/ Паста Болоньєзе
2

Food Їжа

Batchelors Cup-A-Soup Tomato
Томатний суп Batchelors

Hot Food Options
Гарячі страви

€3.00 / 19 g
Batchelors have seven decades of experience
in crafting delicious, low fat instant soups such
as this satisfying tomato and celery version
Batchelors має багатий досвід у приготуванні
вишуканих, низькокалорійних розчинних супів.
Наприклад, як цей томатний
суп у поєднанні з селерою

Batchelors Cup-A-Soup Chicken
Курячий суп Batchelors

Roll & Drink
Рол та напій

€

6

Couscous
Кускус

€3.00 / 16 g

Coca-Cola, 0,25 l / Mlesna
Black Tea or Green Tea
/ Nescafe Instant Coffee
Coca-Cola, 0,25 л / чорний або зелений
чай Mlesna / розчинна кава Nescafe

+

Mediterranean Roll
Середземноморський рол

€3.00 / 60 g

Batchelors have seven decades of experience in crafting delicious,
low fat instant soups suchas this satisfying chicken version

Moroccan-style Couscous In A Cup – with
root vegetables and warming paprika

Batchelors має багатий досвід в приготуванні
вишуканих, низькокалорійних розчинних супів.
Наприклад, як цей суп із курочкою

Кускус у марокканському стилі
з овочами та паприкою

Sweet & Sour Chicken
Курча в кисло-солодкому соусі

Pasta Bolognese
Паста Болоньєзе

€8.00 / 300 g

€8.00 / 300 g

NEW

Deeply flavoured, Asian-style sweet and sour chicken
served with steamed white rice

Hot maccheroni from our good friends at leading pasta producer,
Barilla, starring Bolognese sauce. Buon appetito!
Ми раді запропонувати на борту пасту з макаронів
Барілла – №1 в світі, заправлених соусом Болоньєзе Смачного!

Курча за азіатським рецептом в кисло-солодкому
соусі, подається з паровим білим рисом

Lasagne
Лазанья

€8.00 / 350 g
Classic, creamy and melting –
we present our authentic lasagne
with layers of minced beef and pasta

Sandwich & Drink
Сендвіч та напій

€
3

5

+

Coca-Cola, 0,25 l / Mlesna
Black Tea or Green Tea
/ Nescafe Instant Coffee
Coca-Cola, 0,25 л / чорний або зелений
чай Mlesna / розчинна кава Nescafe

Класична вершкова лазанья
з начинкою із січеної яловичини,
томатів та пасти в декілька
шарів під танучим сиром

Roast Beef and Pickled
Cucumber Sandwich
Сендвіч рол із ростбіфом
та корнішоном

Products are subject to availability. Please, ask our flight attendant for more details.
Деякі продукти можуть не бути в наявності. Будь ласка, зверніться до нашого бортпровідника за додатковою інформацією.
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Bar Бар

Brewed Сoffee
Заварна кава

Hot Drinks Гарячі напої

€3.00
With a distinct, full-bodied, dark chocolate flavour,
coffee from fourth generation family firm, Lavazza
is rightly celebrated as ‘Italy's Favourite’

Honey Meteoryt
Метеорит класичний з медом
M

ADE I

U

KR

AIN

E

€4.00 / 220 g

N

Кава з глибоким, насиченим ароматом
темного шоколаду від сімейного бренду
в четвертому поколінні – Lavazza.
Також відома як «Улюблениця Італії»

These candied, honey roasted peanut brittles are 'out of this world'
Brew:
2 mins

Космічний смак обсмаженого з медом арахісу в шоколадній глазурі

Cappuccino
Капучіно

€3.00

ISLA Brewed Сoffee
Заварна кава ISLA

€3.00

M

ADE I

NEW
KR

AIN

E

€2.00 / 55 g

U

М’яка кава з пінкою авторства
французьких епікуреїв, Saile and Sabga

Magic Mix
N

Smooth, frothy coffee crafted
by French epicureans, Saile and Sabga

Delectably diverse, Magic Mix features chocolate glazed
coated apricots, cranberries, peanuts, plums and walnuts
Вишукані цукерки Magic Mix дарують суміш смаків:
кураги, журавлини, арахісу, в'яленої сливи,
волоського горіху та шоколадної глазурі

Freshly roasted ground coffee, 100 % Arabica.
More taste and flavor

Carte Noire Instant Coffee
Кава розчинна Carte Noire

€2.00
Hot Chocolate
Гарячий шоколад

€3.00
Fair trade cocoa-rich hot chocolate from
French epicureans, Saile and Sabga
Шоколадний напій із насиченим смаком
какао-бобів від французьких епікуреїв, Saile and Sabga
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Products are subject to availability. Please, ask our flight attendant for more details.
Деякі продукти можуть не бути в наявності. Будь ласка, зверніться до нашого бортпровідника за додатковою інформацією.

Prod
u

Натуральна мелена кава. 100% арабiка.
Свіже обсмаження – більше смаку та аромату.

ct

Deal

1

€

Savour our
apple or apricot
Viennese Whirls
when purchasing
any drink on this page
Скуштуйте печиво
«Віденський пиріг»
з яблуками або абрикосами
при замовленні будь-якого
напою на цій сторінці

€2.00
The world-famous blend of Indian,
Ceylon and Chinese tea leaves
Суміш традиційного Індійського,
Цейлонського та Китайського чаїв

Gunpowder Green Tea
Зелений чай Gunpowder

M

€2.00 / 20 g

ADE I

KR

U

English Breakfast Tea
Чай Англійський сніданок

Healthy Tradition Apple / Plum
Міні-батончик без цукру Яблуко / Слива
N

Hot Drinks Гарячі напої

ISLA Tea Cart
Чайна карта ISLA

AIN

E

Bar Бар

Try gluten free, vegan unsweetened fruit bars . Made of fruits and seeds
only. Fun size bars saturate your body with micro-nutrients and vitamins,
making you full for several hours. Best fuel for your body.
Спробуйте фруктові веганські батончики без глютену та без цукру.
В складі лише фрукти та насіння. Батончики зручної форми багаті
вітамінами та мікроелементами, тому дарують почуття
ситостіна декілька годин. Найкраще паливо для вашого організму.

Looking for healthy treat during your flight?
Шукаєте здоровий та смачний перекус в подорожі?

€2.00
Sweeter than black tea and especially
rich in antioxidants
Ніжніший за чорний, багатий
антиоксидантами

Alpine Field Herbal Tea
Трав’яний чай Альпійський луг

€2.00
Enticingly aromatically collages peppermint,
lemongrass, echinacea, chamomile and orange

Prod
u

Духмяна суміш м’яти, лимонника, ехінацеї,
ромашки та апельсину

ct

Deal

1

€

Savour our
apple or apricot
Viennese Whirls
when purchasing
any drink on this page
Скуштуйте печиво
«Віденський пиріг»
з яблуками або абрикосами
при замовленні будь-якого
напою на цій сторінці

Mixes Мікси
Herbal Teas
Herbal Teas

€3.00 / 50 ml
Our healthy, herbal teas celebrate
the finest natural ingredients.
Choose invigorating ginger, or traditional
sea buckthorn with honey and lime
Наші напої-мікси містять
найкращі натуральні інгредієнти.
На вибір бадьорий імбир,
або обліпиха – з медом та лаймом

7

Products are subject to availability. Please, ask our flight attendant for more details. Деякі продукти можуть не бути в наявності. Будь ласка, зверніться до нашого бортпровідника за додатковою інформацією.
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Bar Бар
Water Вода

Vittel Mineral Water
Мінеральна вода Vittel

€3.00 / 330 ml
Still water from the Great Spring of Vittel
Негазована вода, що походить з джерела
французького містечка Вітель

Borjomi Mineral Water
Мінеральна вода Borjomi

€3.00 / 330 ml
Naturally sparkling, drawn from the famous
springs of Borjomi Gorge, central Georgia
Природна газована мінеральна вода
із джерел Боржомі в центральній Грузії

Coca-Cola

Sprite

€3.00 / 330 ml

€3.00 / 330 ml

Coca-Cola Zero
Coca-Cola без цукру

Fanta orange
Fanta апельсин

€3.00 / 330 ml

€3.00 / 330 ml

Schweppes Tonic

€3.00 / 330 ml
Rich orange / apple
/ tomato juice
Сік Rich апельсиновий
/ яблучний / томатний

Product D

Soft Drinks Безалкогольні напої

l
ea

1

€

Savour our
apple or apricot
Viennese Whirls
when purchasing
any drink on this page
Скуштуйте печиво
«Віденський пиріг»
з яблуками або абрикосами
при замовленні будь-якого
напою на цій сторінці

€2.00 / 200 ml
9

Products are subject to availability. Please, ask our flight attendant for more details. Деякі продукти можуть не бути в наявності. Будь ласка, зверніться до нашого бортпровідника за додатковою інформацією.
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Rio Anejo, La Mancha

Fuego Verdejo, La Mancha

Vallformosa Cava Brut

€5.00 / 187 ml

€5.00 / 187 ml

€6.00 / 200 ml

A velvety expression
of Tempranillo – the famous
grape of Rioja – with enriching
Merlot nuances (12.5% ABV)

Evoking the fragrance of cut grass and
grapefruit, this crisp white is made from
Verdejo, a grape likened to Sauvignon
Blanc (11% ABV)

A classic, refreshing, dry fizz with an dazzling
perfume of lemon and apple. The perfect
aperitif (11.5% ABV)

Бархатистий смак
Темпранільо – відомого
винограду з іспанської
провінції Ріоха, збагачений
ароматними нотками
Мерло (12,5% об.)

Біле вино з сорту Verdejo, смак якого
порівнюють з виноградом Совіньон
Блан. Має приголомшливий аромат
скошеної трави та грейпфруту
(11% об.)

MISSO Savoury
Cocktail Bites.
Medley of almonds,
cashews, peanuts and
pumpkin seeds with sea salt,
choose as a special product
when buying buy any beer,
wine, spirit on page 11-14

2

€

Солоний мікс MISSO.
Суміш мигдалю, кеш’ю, арахісу,
насіння гарбуза з морською
сіллю. Купуйте як спеціальний
продукт при замовленні
будь-якого пива, вина,
міцного напою на
стор. 11-14

Класичний, освіжаючий, сухий брют
з ароматом лимону та яблука.
Ідеальний аперитив (11,5% об.)

€5.00 / 200 ml

E

AIN

ADE I

KR

U

U

KR

L'viv Cherry Liqueur
Наливка зі Львова «Вишнева»
N

ADE I

N

€5.00 / 200 ml

M

L'viv 12 Herbs Liqueur
Наливка зі Львова «12 Трав»

M

Product

Wine & Spirits Вино та міцні напої

al
De

AIN

E

Bar Бар

A fine, award-winning secret fusion
of 12 herbs foraged from the unspoilt
Ukrainian Carpathians.
(50% ABV)

The crimson coloured authentic spirit of L'viv
in Western Ukraine combines luscious cherry
flesh and cherry stones, matured for a season.
(27% ABV)

Наливка з аутентичним смаком
Львова, витримана на вишнях
з кісточками
(27% об.)

Наливка зі Львова, що містить секретне
поєднання з 12 трав, зібраних в незайманій
частині українських Карпат (50% об.)
Варта усіляких винагород

Grants Scotch Whisky

Jack Daniels Whiskey

Beefeater Gin

€5.00 / 50 ml

€5.00 / 50 ml

€5.00 / 50 ml

ADE I

AIN

E

U

KR

N

€4.00 / 50 ml

M

Nemiroff Vodka
De Luxe Vodka
/ De Luxe Honey Pepper
Flavoured Vodka

Absolut Vodka

€5.00 / 50 ml

11

Products are subject to availability. Please, ask our flight attendant for more details. Деякі продукти можуть не бути в наявності. Будь ласка, зверніться до нашого бортпровідника за додатковою інформацією.
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Bar Бар

Beer Cart Пивна карта

Lycamobile
GSM SIM card

Hoegaarden Beer
Пиво Hoegaarden

€5.00 / 500 ml
With a history dating to 1445,
Hoegaarden is arguably Belgian's
most famous white beer, enriched
with coriander and orange peel
(4.9% ABV)

with balance for National
/ International / Roaming calls,
SMS, Internet

Найвідоміше біле бельгійське пиво
з 1445 року. Свій неповторний смак
Hoegaarden має завдяки додаванню
коріандру та цедри апельсину
(4.9% об.)

BUD King of Beers
Пиво BUD King of Beers

€3.00 / 500 ml
The best selling American
lager brewed from rice,
hops and barley malt
(4.2% ABV)

Product D

Американське лагерне
пиво, зварене на рисі
з хмелем та ячмінним
солодом (4.2% об.)

l
ea

2

€

MISSO Savoury
Cocktail Bites.
Medley of almonds,
cashews, peanuts and
pumpkin seeds with sea salt,
choose as a special product
when buying buy any beer,
wine, spirit on page 11-14
Солоний мікс MISSO.
Суміш мигдалю, кеш’ю, арахісу,
насіння гарбуза з морською
сіллю. Купуйте як спеціальний
продукт при замовленні
будь-якого пива, вина,
міцного напою на
стор. 11-14
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Products are subject to availability. Please, ask our flight attendant for more details. Деякі продукти можуть не бути в наявності. Будь ласка, зверніться до нашого бортпровідника за додатковою інформацією.

€

Chick In Chews & Ukrainian Beer
Закуска з курятини та українське пиво

GSM SIM - карта

6

з балансом для дзвінків
по Україні, закордон,
дзвінків у роумінгу,
SMS та доступу
до Інтернету

Chernihivs'ke
Ukrainian Beer
Українське пиво
Чернігівське

CHICK in Chews
CHICK in Chews

€4.00 / 50 g

+

Chick in Chews with sesame seeds
Закуска з в’яленої курятини
з насінням сезаму

Objerky Texas Beef Jerky
Objerky з яловичиною
NEW

€5.00 / 50 g

Сured chicken chews coated
in toasted sesame seeds

Our high quality jerky is seasoned with
soy, paprika, and cayenne pepper

Шматочки в ‘яленої курятини
в насінні сезаму

В’ялена техаська яловичина,
приправлена соєвим соусом,
паприкою та каєнським перцем

Lycamobile

€9.00 / €16.00
SIM card with FREE MINUTES and high-speed
Internet in Lycamobile network in more than
20 countries (according to bundle conditions
chosen). Ukrainian mobile number.
Activate one of the suggested bundles
from the leaflet, or ask flight attendant
for additional information.
Enjoy international calls right after landing!!!
GSM SIM-карта з безкоштовними хвилинами у мережі Lycamobile
та високошвидкісним Інтернетом у більш ніж 20 країнах (відповідно
до обраного тарифного плану). Український мобільний номер.
Активуйте один з запропонованих тарифних планів вказаних у буклеті
або зверніться до бортпровідника за додатковою інформацією.
Насолоджуйтесь міжнародними дзвінками відразу після приземлення !!!

Lycamobile.
Call the world for less.
Вигідни дзвінки за кордон
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Snack Bar Снеки

Savoury Snacks & Nuts Солоні закуски та горіхи

Spicy Wasabi Peanuts
Арахіс із васабі
ADE I

AIN

E

U

KR

N

€2.00 / 60 g

M

Homemade
Bread Chips
Домашні грінки

Tomato and garlic imbued crisps,
perfect with a beer, or hot soup

Pringles
Original / Sour Cream
Чіпси Pringles
Оригінальні / Зі сметаною

Хлібні грінки, здобрені
томатами та часником.
Ця домашня закуска
ідеально пасує до пива
або гарячого супу

€3.00 / 60 g

NEW

Popcorn & Cola
Попкорн з колою

Some like it hot!
Whole, roasted peanuts
are shielded in a powerful
wasabi coating. Seriously
moreish. Terrific with cold
Ukrainian beer

€

Кому гостренького? Цільний арахіс,
вкритий товстим хрумким шаром васабі.
Так смачно, що неможливо зупинитися.
Ідеально пасує до холодного українського пива

€3.00 / 40 g

MISSO
Salted Peanuts
Солоні горішки
MISSO

15

+

The marketing slogan goes, 'once you pop you can't stop...'
Choose from sour cream and onion or original flavour

Cheesy & Caramel Popcorn
Сирно-карамельний попкорн

Чіпси, від яких неможливо втриматися.
Оберіть свій улюблений смак

€2.00 / 25 g

Dried
and Salted
Calamari
Солоні сушені
кальмари

€2.00 / 18 g

Popcorn
Попкорн

NEW

MISSO
Light Mix
Фруктово-горіховий
мікс MISSO

€3.00 / 60 g

€2.00 / 75 g

Umami-rich, dried, seasoned
calamari bites – uniquely delicious

Light fruit and nut bites textured
medley of almonds, cashews,
hazelnuts, peanuts and dried
red grapes

Tossed in sea salt crystals

Шматочки кальмарів.
Смакують ніби щойно з моря

Суміш мигдалю, кеш’ю, фундука,
арахісу і родзинок

Арахіс з морською сіллю

3

Coca-Cola, 0,25 l
Coca-Cola, 0,25 л

Products are subject to availability. Please, ask our flight attendant for more details. Деякі продукти можуть не бути в наявності. Будь ласка, зверніться до нашого бортпровідника за додатковою інформацією.

16

Snack Bar Снеки

Snickers Chocolate Bar XXL
Шоколадний батончик Snickers XXL

Sweets Солодощі

€2.00 / 112 g
Caramel and milk chocolate coated peanut bar
Смажений арахіс та карамель,
вкриті молочним шоколадом

3

Although the meaning of ‘Tiff Toff in the Tuffen’ is a mystery, the deliciousness of this
traditional Irish, сrunchy biscuit pieces encased in rich chocolate is perfectly clear.

+

Croissant
Chipicao
Круасан
Chipicao

NEW

Не дивлячись на загадковість фрази «Tiff Toff in the Tuffen», вишуканий смак
цього традиційного ірландського бісквітного печива із молочним шоколадом
зрозумілий абсолютно кожному

€2.00 / 85 g
Coconut, natural vanilla e
xtract and milk chocolate
Ідеальне поєднання кокосової начинки,
ванілі та молочного шоколаду

Chocolate Glazed Plums and Almonds
Чорнослив з мигдалем у шоколадній глазурі
N

Chipicao Croissant
Круасан Chipicao

ADE I

KR

U

€4.00 / 200 g

M

Mlesna Black Tea or Green Tea
/ Nescafe Instant Coffee / Juice
Чорний або зелений чай Mlesna
/ розчинна кава Nescafe / Сік

€3.00 / 60 g

Bounty Trio Chocolate Bar
Bounty Trio Chocolate Bar

AIN

E

€

Croissant & Drink
Круасан та напій

Tiff Toff in the Tuffen. Handmade in Irelnd Belgian Chok, Biscuit Cake
Батончик із бельгійским шоколадом, бісквітним печиво

Candied chocolate glazed dried plums with fragrant almonds.

€2.00 / 60 g

Чорнослив у шоколадній глазурі з ароматним мигдалем

Sweet, glazed pastry baked treat for your treasured child
Солодка випічка для ваших
маленьких шукачів пригод

M&Ms Peanut
M&Ms aрахіс
в молочному шоколаді

€2.00 / 45 g
Milk chocolate covered
peanuts in a sugar shell

Crunchy Slam Dunk Peanut Chunk
Батончик із бельгійскьким шоколадом,
хрумким рисом та арахісовою пастою

€3.00 / 60 g

Арахіс, вкритий молочним
шоколадом та кольоровою
глазур’ю

NEW

This award-winning bar of deliciousness is ‘totally nutty’, starring three layers
of smooth peanut butter, Belgian chocolate, and puffed rice. Perfect with tea or coffee.
Тришаровий супер-горіховий батончик з арахісовою пастою, бельгійським
шоколадом і повітряним рисом. Чудово смакує разом з кавою або чаєм
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Products are subject to availability. Please, ask our flight attendant for more details. Деякі продукти можуть не бути в наявності. Будь ласка, зверніться до нашого бортпровідника за додатковою інформацією.
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Menu Deals

Chernihivs'ke Ukrainian Beer
Українське пиво Чернігівське

/

Panini & Drink Паніні та напій

7
€
5
€

Salmon Panino
Паніні з лососем

Chicken Panino / Mozzarella Panino
Панінi з куркою / Панінi з моцарелою

/

Sandwich / Roll & Drink Сендвіч / Рол та напій

6
€
5
€

Mediterranean Roll
Середземноморський Рол

Roast Beef and Pickled Cucumber Sandwich
Сендвіч рол із Ростбіфом та Корнішоном

Hot Meal & Drink Гаряча страва та напій
Lasagne / Sweet and Sour Chicken
/ Pasta Bolognese
Лазанья / Курча в кисло-солодкому соусі
/ Паста Болоньєзе

/

/

Snack & Drink Снек та напій
Broderick's Tiff Toff in the Tuffen
/ Broderick's Crunchy Slam Dunk Peanut Chunk
Бельгійський шоколад, бісквітне печиво
/ Батончик із бельгійскьким шоколадом, хрумким рисом та арахісовою пастою

/

€

9

4
€
3
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Products are subject to availability. Please, ask our flight attendant for more details.
Деякі продукти можуть не бути в наявності. Будь ласка, зверніться до нашого бортпровідника за додатковою інформацією.

8
€
6
€

Salmon Panino
Паніні з лососем

/

Chicken Panino / Mozzarella Panino
Панінi з куркою / Панінi з моцарелою

Sandwich / Roll & Beer Сендвіч / Рол та пиво

7
€
6
€

Mediterranean Roll
Середземноморський Рол

Roast Beef and Pickled Cucumber Sandwich
Сендвіч рол із Ростбіфом та Корнішоном

Snack & Beer Снек та пиво

7
€
6
€
4
€
5
€

Objerky Texas Beef Jerky
Objerky з яловичиною

Chick In Chews Cured Chicken
Закуска з в'яленої курятини Chick In Chews

MISSO Salted Peanuts / Nabeer Snack dried and salted calamari
Солоний арахіс MISSO / Сушені солоні кальмари Nabeer

/

Spicy Wasabi Peanuts
Арахіс із васабі

Product Deals
Спеціальні пропозиції

Coca-Cola, 0,25 l / Mlesna Black or Green Tea / Nescafe Instant Coffee / Juice
Coca-Cola, 0,25 л / Чорний або зелений чай Mlesna / Розчинна кава Nescafe / Сік
Croissant Chipicao
Круасан Chipicao

Panini & Beer Паніні та пиво

€

COFFEE

/

TEA

Cheesy & Caramel Popcorn
Попкорн сирно-карамельний

/

/

COFFEE

Coca-Cola, 0,25 l / Mlesna Black or Green Tea / Nescafe Instant Coffee
Coca-Cola, 0,25 л / Чорний або зелений чай Mlesna / Розчинна кава Nescafe

TEA

Спецпропозиції Меню

€

3

Buy any soft or hot drink on page
5 - 10 and get a good deal.
Купуйте будь-який безалкогольний або гарячий напій
на стор. 5 - 10 та отримайте за спеціальною ціною
MISSO Fitbar or Vienese Whirls
Фітбар MISSO або печиво
«Віденський пиріг»

€

1

Buy any beer, wine, spirit on page
11 - 14 and get a good deal.
Купуйте будь-яке пиво, вино, міцний напій на
стор. 11 - 14 та отримайте за спеціальною ціною
MISSO Savoury
Cocktail Bites
Солоний мікс із горіхів

€

2
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Time is the most valuable resource – especially when it comes to travelling

Important

Важлива інформація

Prices are In Euros (EUR)

Ціни вказані в євро (EUR)

Payment currency - Euro (EUR), Ukrainian Hryvnia (UAH),
US Dollar (USD), Pound Sterling (GBP)*

Для оплати на борту ми приймаємо наступні валюти:
євро (EUR), українські гривні (UAH), долари США (USD),
фунти стерлінгів (GBP)*

The following cards are
accepted for payment:
When paying by card, please show your ID card or passport.
For technical reasons, some transactions may be canceled.
Maximum amount per transaction is 1600 UAH.
The total amount of purchases with one card may be limited.
For more information, please contact your flight attendants.
Please ensure you receive a receipt for your purchases.
Please note no coins are accepted except 1 and 2 Euros;
the maximum nominal of banknotes accepted on board
is 200 EUR; in Pound sterling – 50 GBP.
All product images and packaging are for illustration
and may differ from the actual products.
Drinking of alcohol not purchased on board the aircraft
is prohibited.
Because of passenger demand and the limited space on board
the aircraft, we apologise if your first choice is not available.
The assortment may vary depending on flight destination.

Passengers with food allergies
We regret, we are not responsible for the negative consequences
resulting from consumption of allergens in items on our menu.
In-flight products in this catalogue are offered for sale by AEROHANDLING LLC
registered at Airport, Boryspil city, Kyiv region, 08301, Ukraine.
For further information: retail@aeh.aero
Pound sterling is accepted on a limited number of flights.
Please clarify with our flight attendant.

*

If you have any comments or suggestions, please, write to retail@aeh.aero

Comfort Комфорт
Extra Comfort Seat
Card / Картка

Extra Comfort Seat
Card / Картка

€35.00

€55.00

International flights, apart from
long-haul routes

Long-haul flights (New York,
Bangkok, Beijing, Colombo,
Delhi, Toronto)

Міжнародний рейс, за виключенням далекомагістральних

Далекомагістральний рейс
(Нью-Йорк, Бангкок, Пекін,
Коломбо, Делі, Торонто)

До сплати приймаються
наступні банківські картки:
При сплаті карткою бортпровідник може попросити
пред’явити документ, що засвідчує Вашу особу.
З технічних причин деякі транзакції можуть бути
скасовані. Також зауважте, що загальна сума покупок
однією карткою може бути обмежена вашим банком.
Максимальна сума транзакції однією карткою становить
1600 гривень. За додатковою інформацією, будь ласка,
зверніться до наших бортпровідників.
Не забудьте отримати чек за ваші покупки.
Будь ласка, зверніть увагу, до розрахунку на борту не
приймаються монети, окрім монет номіналом 1 і 2 євро;
максимальний номінал банкнот дозволений для
розрахунків на борту – 200 євро та 50 фунтів стерлінгів.
Усі зображення продуктів і упаковок надані виключно
для ілюстрації та можуть відрізнятися від фактичних
продуктів.
Вживання алкоголю, який було придбано не на борту
літака, категорично заборонено.
У зв’язку з обмеженим місцем на борту літака просимо
вибачення за можливу відсутність продукції на момент
замовлення. Асортимент може змінюватись залежно
від напрямку польоту.

Інформація для пасажирам
із харчовою алергією
Якщо ви маєте харчову алергію або непереносимість
певних продуктів з нашого меню, ви маєте на це
вважати і усвідомлювати ризики виникнення алергії.
Вживання таких продуктів залишається на вашу
відповідальність. Ми не несемо відповідальності за
негативні наслідки через вживання алергічних продуктів
або контакту з ними під час харчування на борту.
Товари у даному каталозі пропонуються для продажу
ТОВ «Аерохендлінг», що зареєстроване за адресою: Україна, 08301,
м. Бориспіль, Київська область, Аеропорт. Для інформації: retail@aeh.aero
Фунти стерлінгів приймаються на обраних рейсах.
Уточніть це, будь ласка, у нашого бортпровідника.

*

Свої зауваження та пропозиції ви можете надіслати за адресою:
retail@aeh.aero

Час − найцінніший ресурс, особливо коли мова йде про подорожі
Priority check-in and boarding services are available
at the world’s leading airports, including KBP (Boryspil Airport).

From entering the airport, you can be at the airplane’s jet bridge
in just seven minutes – that’s how quick the FAST LINE service is!
Swap queues and bustle for delicious coffee, free security packing for one item of luggage and individual
transport to the aircraft. Transfer passengers don’t have to worry about flight delays – with FAST LINE either, with
transfers taking a matter of minutes. Families with children can pass through all boarding procedures calmly and
hassle-free. And passengers arriving in winter from warm countries are met by a comfortable car.
Order Boryspil Fast Line on departure and/or arrival minimum one hour before the expected service time.
Проходження реєстрації та формальностей на борт літака працює в провідних аеропортах світу,
відтепер ця послуга доступна і в аеропорту «Бориспіль».

З FAST LINE всі процедури, від входу в аеропорт до трапа літака,
займуть всьог 7 хвилин.
Послуга FAST LINE включає безкоштовну упаковку одного місця багажу та персональний трансфер на
борт літака, а також смачну каву для наших пасажирів. Тепер вам не потрібно хвилюватися через
запізнення на рейс – із FAST LINE пересадка відбудеться за кілька хвилин. Для сімей з дітьми всі процедури
пройдуть спокійно і без зайвої метушні. Пасажирів, які прилетіли взимку з теплих країн, ми зустрінемо на
комфортабельному авто.
Ви можете забронювати послугу Бориспіль Fast Line на виліт та / або приліт мінімум за 1 годину до
необхідності скористатися послугою.

Fast Line Departure / Виліт Price / Ціна Fast Line Arrival / Приліт Price / Ціна
900 / 1350 UAH
450 / 750 UAH
Free of charge / Безкоштовно
adult / дорослий

child (aged 6-12) / дитина (віком 6-12) child (aged 0-6) / дитина (віком 0-6)

Without individual transfer / including individual transfer.
Без індивідуального трансферу з терміналу на борт літака/включаючи індивідуальний трансфер

Order Boryspil’s FAST LINE service 24 hours a day, from anywhere in the world,

at +38 050 415 09 09 or by sending an e-mail to fast.line@aeh.aero
Послугу можна замовити цілодобово з будь-якої точки світу

за телефоном +38 050 415 09 09, або відправивши запит на e-mail fast.line@aeh.aero

Buon appetito!
We are delighted to welcome aboard the all new piping
hot maccheroni from our good friends at leading pasta
producer, Barilla, starring Bolognese sauce.
Ми раді запропонувати на борту пасту з макаронів
Барілла – №1 в світі, заправлених соусом Болоньєзе.

Menu dated 12 February 2019. Specially designed for Ukraine International Airlines.
Меню від 12.02.2019. Розроблено спеціально для авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України»

