
M E N U



160 115

150 80

140 76

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

млинці з маскарпоне та червоною ікрою 

антипасто: прошуто, пармська шинка,   170/70 188

паштет з курячої печінки та авокадо
з соусом манго-чилі  та тостами

сирна дошка з медом та горіхами
сир баварія блу, пармезан, брі

сашімі з лосося та васабі дресінгом
крем-сиром та чорним кунжутом

томати чері, каперси, оливки, рукола та сирний соус

м'ясна дошка: буженина, телячий ростбіф 
та рулет з куркою та грибами в беконі 
подається з білим соусом та аджикою

120/40 195

200/60 170

100/60 157

150/60 200

160/60 168

140/40 195

150/40 210

225 155

160/60 94

та р тари :  

телятина, пармезан, лаймовий понзу 

 тунець, авокадо та манговий крем

креветка, чері, лайм

бруске т и :

лосось, авокадо, рукола, лимонний крем 

прошутто, томати, рукола , крем бальзамік

фета, чері, в'ялені томати, оливки, базилік 

асорті брускет



ЕТНІЧНІ СТРАВИ  

ЗАКУСКИ ДО ПИВА

курячі крильця баффало 

сирні палички фрі 
з cоусом із журавлини

бастурма 

мікс горішків 

прошуто

різносоли вл асного виробництва
огірок, помідор, капуста, білі гриби

320 80

козацьке сало з хріном та гірчицею 140/60 95

180/50 120

курячі нагетси фрі 220/50 90

150/30 85

50 65

50 75

100 80

180 160пивна дошка
бастурма, хамон, сулугуні, чипси курячі

120/80 90оселедець сл абосолоний з картоплею, 
цибулею, та бородинським хлібом

борщ український з пампушками, сметаною,  
маринованою підчеревиною та хріновухою

300/100/30 66

пельмені домашні смажені 250 110
з грибами та вершками 

галушки по-полтавськи 250 85

з печінкою та грибним соусом

280 75кремзлики з вершковими грибами 
(картопляні оладки) 

м`ясні чіпси: 

50 75

50 90

курка

телятина

фісташка, арахіс, кеш'ю та мигдаль



салат з телятиною сиром дорблю

салат з бакл ажанами фрі, сиром фета та прошуто
під томатно-бальзаміковим дресінгом

салат з руколою, тигровими креветками, 

сал ат з гребінцем, сьомгою та моцарелою
мікс салату, огірок, спаржа, перепелине яйце

С А Л АТ И

цезарь з куркою 
пармезан,чері, мікс салату, грінки та анчоусний соус

та соусом чедер
салат з овочами гриль, кріспо-куркою

під майонезною заправкою
теплий сал ат зі смаженою свининою

картопля, солоний та свіжий огірок, мікс салату  

мікс сал ату з грейпфрутом пармезаном та 
 креветкою,тушкованою у вершковому соусі

овочевий мікс з трюфельною заправкою 
та гранолою з насіння

230 95

200 220

лососем та соусом шалот

220 215

200 115

220 180

280 160

250 110

280 130

200 155

та шампіньйони

 та мигдалевими пл астівцями

 та італійський соус



ГАРЯЧІ СТРАВИ

міді ї тушковані у білому вині з селерою та чилі

вершкове соте з морепродуктами та чері
подається з часниковими грінками

телячі щічки з трюфільно-часниковим

 л аваш-гриль 

сирний суп чаудер з куркою та беконом

 грибний крем-суп на кокосовому молоці 

 рибна уха з томатами
лосось та судак

курячий бульйон з домашньою локшиною 

 м`ясна збірна солянка зі сметаною
ребро копчене, свинина, шинка 

с бакл ажанами та сулугуні

280 122

250/60 290

150/100 145

 пюре та білими грибами

250 90

бургер з телятиною з соусом дорблю 300\40 130

 жульєн з чорноморськими рапанами і шпинатом 
подається з тостами

180 130

300 45

280 65

300 70

280 58

280 80

ПЕРШІ СТРАВИ

язик-гриль з цукіні та грибним рагу 200/80 186



роладка з індички  в беконі з паштетом
соусом карі та в`яленою журавлиною

котлета по-київськи з укропним пюре  

РИБА

лосось в теріякі з броколі та каперсами

смажене філе дорадо з крабовим 
спрінг -роллом та вершковим унагі

дорадо з  травами, диким рисом  

*можливе приготування на хоспері

* 

   - вагова страва *

та соусом з сушених томатів

та імбирно-томатною сальсою 

СТРАВИ З М`ЯСА ТА ПТИЦІ

180/100 140

150/100 218

150/120 230

100/30/20 96

120160/60

качина грудка з карамелізованою грушею
та ожиновим соусом

медальйони із телятини в коньячному соусі 

філе свинини су -від соусом дорблю
та картопляним гратеном

та маслом петрушки

200/100 240

200 220

150/100 188

філе з морського окуня * 100/35 100

з соусом ремулад та фреш-сал атом



ХОСПЕР МЕНЮ

каре з баранини
в соуєвій глазурі та винному соусі* 100/20 110

кукурудзяне курча з хрусткою часниковою скоринкою
капустою, перчиком та домашньою аджикою

100/20 75* 

міньйон з телячого філе з арома-сіллю 
та винним соусом* 100/20 145

філе скумбрії -гриль з грибним соусом 100/20 78* 

кебаб з трьох видів м`яса, л авашем 
та соусом сацебелі

* 200/50/30 130

свинячі реберця з запеченою картоплею* 
подається з соусом барбекю

350/100/50 165

 з сому з томатами 100/20 120

 зі свиного ошийку та мариновою циблуею 100/30/25 85

 (українських телят власної сухої витримки)

портерхауз 

тібоун 

рібай 

100  120 

 120 100

100 135

СОУСИ  ДО М`ЯСА ТА РИБИ:

голландез, ремулад,шашличний тартар, 
цезар, сацебелі, песто, 
малиновий та інші 

30
 15 

   - вагова страва 

 з курки 100/30/25 77

* 

М`ЯСНІ СТЕЙКИ

шашлик:

 восьминіг

морепродукти на грилі в імбирному маринаді:

100
210 кальмар

100
140  гребінець

100
320

* 
 тигрові 

100
180

креветки

*



200 75

250 120

ГАРНІРИ 

овочі-гриль з соусом песто 200 70

картопля смажена з білими грибами 200 65

картопляне пюре 180 38

картопля фрі або по-кріольскі 150/30 42

броколі в вершково-гірчичному соусі 200 60

пряний рис з овочами 200 50

280 95

260 100

ПАСТИ ТА РИЗОТТО 

ризотто з пармезаном та вершками 

вершкова паста з лососем

паста карбонара 
з беконом та пармезаном

паста болоньєзе
з телятиною та томатним соусом

з томатним соусом 



чізкейк чорничний з вершковим мусом 130/20 80

фірмовий десерт  атмосфера 150/30 118

 

морозиво під гарячим шоколадом
 та кедровим горіхом 

150/30 80

ДЕСЕРТИ

чізкейк кл асичний з манговим соусом 130/20 75

пана-кота з чорничним рагу 130/30 74

шоколадний фондан з ванільним морозивом 100/30 85

шоколадний мус з лісовими горіхами 160 110

морозиво з солоною карамеллю 150/30 84

брауні з горіхами та солоною карамеллю 150 80

 та збитими вершками



БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ

рістретто

еспресо

американо

капучіно 

л ате 

кава без кофеїну

чай чорний

чай зелений

чай фруктовий 
(в асортименті)

чай трав`яний
(за власним рецептом)

aqua minerale

сік sandora
(в асортименті)

узвар із сухофруктів

pepsi

морс журавлинний

evervess тонік

яблуко 

апельсин

грейпфрут

ФРЕШ:

15   30 

30 30

80  30 

180  42 

230   42 

30   30 

400  35 

400  35 

400  45 

400  35 

500  17 

borjomi 500  60 

rocchetta naturale 
газ/негаз

500  70 

250   20 

компот ягідний 250  17

250   20 

300  27 

250   25 

250 27 

250  50 

морква 250  45 

250   90 

250   95 

ДОДАТКИ:

мед

вершки  порційні 10  7 

молоко 50 6 

50  15 

КАВА:

ЧАЙ:

ВОДА:

НАПОЇ:

газ/негаз

моршинська 500  45 
слабогаз/негаз
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