попереднього замовлення
можливе приготування вашої улюбленої страви за попередньою
домовленістю з адміністратором ресторану

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
тартар з лосося (з вершковим маслом та тостами)
ікра з щуки з вершками та шалотом

подається з бородінськими грінками та корнішонами

150/50/30
100/50/30

рулетики з баклажанів:
- з крем-сиром та копченим вугрем
- з горіховою пастою та овочами

нарізка масляної риби та слабосоленого лосося
власного посолу з тостами та маслом
млинці з червоною ікрою та маскарпоне
традиційний форшмак з підкопченими бородинськими
грінками, яйцем та солоним огірочком
асорті риб власного посолу

подається з вершковим маслом та тостами

млинці з малосольним лососем та шпинатом

180
200
140/80/30

200
120/80/15

200/50/30

200

мікс перців гриль, фаршированих
томленим язиком, оливками та сиром

200

карпачо з телятини з трюфельним ароматом,
пармезаном та руколою

120

скумбрія маринована власного посолу
з хрусткою картоплею

100/50

СА Л АТ И
теплий салат з лосося у маковій паніровці

з руколою та чері

250

теплий салат з морепродуктами,
цитрусовим дрессінгом та чіпсами з пармезану

165

салат з ніжної качиної грудки з сиром камамбер,
апельсиновим філе та руколою

180

салат зі свіжих шампіньйонів (з базиліком та авокадо)
мікс салату з в’яленим м’ясом, чері та пармезаном

220
180

теплий салат зі смаженої свинини, томатів,
спаржевої квасолі під медово-гірчичним соусом

220

салат олів`є з телятиною, перепелиним яйцем,
домашнім майонезом та кавовим крамблом

200

гриль-салат з соковитого ростбіфу
та печених овочів під соусом годжі

230

салат з креветками та грейпфрутом
у поєднанні вершково-соєвого та сирного соусів

180

теплий салат зі смаженим перепелиним
яйцем та хрустким беконом

220

салат із телятиною, дорблю та мигдалем

180

ГА Р Я Ч І З А К У С К И
крученик зі свинини, шинки та грибів
штрудель з лососем та шпинатом
під вершково-сирним соусом

картопляні зрази з дичиною та білими грибами
соковиті мисливські ковбаски гриль,
з соусом ткемалі та маринованою сливою
долма з телятини зі сметанково-м`ятним соусом

220/30
150/30
200/50
150/60/30
150/50

ГА Р Я Ч І С Т Р А В И
молочне порося фаршироване гречкою
та курячими потрошками (від 3 кг)
сідло кабанчика з журавлино-вишневим соусом (від 4 кг)
окіст свинячий запечений (від 5 кг)
рібай із телятини сухої витримки, запечений в сіні (від 2 кг)
качина ніжка конфі з яблуневим желе
та чорничним соусом
телячі щічки томлені в соусі деміглас

подається з пастернаковим пюре та савойською капустою

телятина з вишнею під вершково-коньячним соусом
філе свинини в панчет т і зі спаржею т а соусом папрік
рулетики з індичкою

фаршировані курагою та беконом під глінтвейном з журавлини

стейк з лосося гриль під соусом тартар
антрекот зі свинини під анчоусовим соусом
котлети із сазана на подушці з пюре зі шпинату
під сирно-базиліковим соусом

1000

1000
1000
1000
200/50/50

150/80/20

220
170/50/30
180/30

150/30
200/50/50
150/100/30

ФУРШЕ ТНЕ МЕНЮ
шпажка з креветкою та маслиною
канапе з червоною ікрою та маслинами
канапе з лососем та лимоном
тарталетка з курячим жульєном
тарталетка з салатом
канапе з салямі та огірком
шпажка з міні мацарелою, в`яленим томатом та чері
шпажка з шинкою, оливкою та сиром
шпажка з сиром та виноградом
канапе з бужениною та помідором
канапе з курячим рулетом
канапе з підчеревиною та малосольним огірком
канапе з горіховою пастою та болгарським перцем

35
35
35
50
50
35
25
35
25
35
35
35
25

