
Restaurant



Ресторан – це не випадкова 
складова клініки, куди можна іноді 
зайти пообідати, це місце реалізації 
кастомізованого плану харчування 
з урахуванням ваших уподобань 
і медичних показань з гарантією 
бездоганного смаку і найвищої 
якості продуктів. Варіативність 
меню враховує можливі алергії                                   
та непереносимості, а також закони 
нутрігеноміки – впливу харчування 
на експресію генів, механізми впливу 
харчових продуктів на метаболізм                             
і інсуліновий статус.



У Sandler Wellness & Aesthetics 
ваш сніданок – це не просто 
ранкове приймання їжі, але базова 
складова здоров’я. Для нас немає 
незначних деталей, і до вашої дієти                                                                                    
ми ставимося з усією 
відповідальністю, щоб, відвідуючи 
наш центр, ви завжди були впевнені –

НА СТОЛІ ВАС ЧЕКАЮТЬ                                
НЕ ПРОСТО СМАЧНІ СТРАВИ, 
АЛЕ ЖИВИЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ДОСЯГНЕННЯ ЗДОРОВ’Я                                          
І ДОВГОЛІТТЯ.

Ви можете розраховувати                                
на виняткову індивідуалізованість 
харчування і оптимальність раціону.





A la carte

Ресторан Sandler Wellness & Aesthetics 
об’єднав високе кулінарне мистецтво
і турботу про ваше здоров’я.                                                                   
Усі позиції меню завдяки 
майстерності шеф-кухаря                                                  
і професіоналізму колективу 
інтегративних фахівців вивірені                                       
до дрібниць – щоб ваш раціон був 
максимально корисним, смачним 
і відповідав індивідуальним 
нутритивним вимогам.
 



Всі страви готуються виключно 
з натуральних, максимально 
свіжих продуктів від перевірених 
постачальників, не містять 
синтетичних барвників, підсилювачів 
смаку і трансжирів, мають 
збалансований склад і бездоганний 
смак. Кухня ресторану – європейська 
з авторським підходом, де кожен 
знайде позицію, яка максимально 
узгоджується з ідеологією comfort 
food і healthy food, підійде під 
вимоги кетодієти або спортивного 
харчування. Ваш сніданок, обід або 
вечеря з Sandler Wellness & Aesthetics 
– не просто палітра різних поєднань 
продуктів для різноманітного                             
і поживного раціону, це елемент 
комплексної стратегії управління 
віком і підтримки здоров’я.



$13 

$7 

$85 

$16 

Лосось на подушці зі шпинату

Гарбузовий крем суп з креветками

Телятина в азіатському стилі                           
з овочами гриль 

Дорада зі спаржею та панна-кота                     
з ягідним кюлі





Healthy Food                  
Prep Delivery

Ми подбали про те, щоб ви були 
оточені турботою не тільки в стінах 
Sandler Wellness & Aesthetics. Сервіс 
доставки здорового харчування – 
це комплексне рішення для тих, 
хто бажає зберегти здоров’я                                    
і заощадити час, бути впевненим 
у якості продуктів та узгодженості 
меню з призначеннями дієтолога. 
Для отримання максимальної користі 
без зайвих витрат часу.



Доставка готових збалансованих 
раціонів – це можливість харчуватися 
здорово, смачно і різноманітно. 
І головне – із задоволенням. 
Преміальна якість для наших 
улюблених клієнтів гарантована. 



$1300 / день

Healthy Food Prep Delivery

Найкращі кулінарні шедеври                         
з нашого меню або спеціально 
розроблені страви згідно ваших 
побажань і рекомендацій дієтолога. 
Функціональне харчування з-під 
ножа для підтримки гармонійного 
балансу і збереження молодості.                                      
Щоб ви не турбувалися ні про що.



Київ, вул. Московська 23 
+38 044 374 73 74

info@sandler.com.ua
sandler.com.ua


