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MENUMENU
Європейська та українська кухняЄвропейська та українська кухня

Atmosphere
HOTEL & RESTAURANT

European and Ukrainian cuisineEuropean and Ukrainian cuisine



(соус Ворчестер, яйце перепелине, 
огірки корнішони,цибуля Шалот, 
хлібна корзина)

150/50/30 145,00

Холодні равіолі з буряка су-від з
начинкою з копченого лосося,
крем-сиру та лимонним кремом  

135/20/15

Овочевий мікс з фетою та зеленню                               

110,00

Дует ніжного вершкового паштету з 
курячої печінки та м’якоті телятини,
подається з малиновим й обліпиховим 
соусом та хлібною корзиною

78,00

Сало «Фамільне» з грінками                      (Буженина су-від, м’ясний терін з фісташками,
 рулет курячий з омлетом та курагою,
мариновані овочі)

160,00250/100/60

Тартар із телячого філе з маринованими 
опеньками на желе із соленого огірка,
заправлений маслом «Шалот»                       

Холодні закуски

Cold snacks

Вихід, г Ціна, грн Вихід, г Ціна, грн

(огірок, помідор, перець, морква, зелень, фета) 

250/30 75,00

(почеревина маринова, сало закусочне, смалець з
часником та зеленню, хрін, гірчиця)

150/50/50
68,00

М’ясна дошка власного приготування
з малосоленими огірочками 

Маринована скумбрія під ароматним
зеленим маслом з картопляними 
ньоками  та пашотом                             

75,00100/60/40

Beef tartare with marinated mushrooms 
on a salted cucumber jelly, seasoned 
butter "Shallots"   
(Worcester sauce, quail eggs, 
gherkin, shallot, bread basket)

Vegetable mix with feta and greens  
(cucumber, tomato, bell peppers , carrots, 
herbs and feta)

Lard(salo) ,,Familnoye,, with croutons 
(lard (salo), baked salo, 
horseradish and mustard)

Marinated mackerel with potato gnocchi 
and poached 

Сold beet ravioli with sous-vide 
stuffed with smoked salmon,
Cream cheese and lemon 
cream

Duo pate of chicken liver and veal 
with raspberry and buckthorn
served with sauce and bread 
basket 

Board of home made meat with marinated 
cucumbers 
(Pork sous-vide, pistachioы meat 
terrine, chicken roll with scrambled eggs 
and marinated dried apricots, pickls)



Сирна нарізка з профітролями з 
вершковим кремом 

200,00

Вихід, г Ціна, грн

210/50/30

(Дорблю, пармезан, емінталь,
малиновий соус)

Смакуйте під вино

Taste for wine

Фруктове плато
(по сезону) 

200

(прошутто, ковбаса сиро-в’ялена власного
виробництва, томат в’ялений, оливки) 

120

Fruit plateau

65,00

140,00

Antipasto

Вихід, г Ціна, грн

Антіпасті

(prosciutto, sausage, home made dry-cured sausage,
Dried tomatoes, olives with ossicle)

Cheese plate with proteroles 
(dor-blue, parmesan, emintal, raspberry sauce)



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

Салати

Salads

230 140,00

Вихід, г Ціна, грн Вихід, г Ціна, грн

Салат «Цезар» з індичкою
(Сир пармезан, соус Цезар, помідор 
чері, салат айсберг, тостові чіпси)

130,00

"Caesar" salad with turkey 
(Parmesan, iceberg salad , cherry tomatoes, toasted 
chips, Caesar sauce)

230

Теплий салат з пастою Фарфале
та курячим стегном під грибним
соусом 
  (Сир пармезан, помідор, цибулеве конфі)

68,00200

Салат з мідіями та прошутто з
баклажановим кремом

180

(фета, помідор, маслини, лист салату)

86,00

(броколі, помідор, перець, кабачок,
філе телятини)

Салат з булгуру та карамелізованими
горіхами під соєво-кунжутною заправкою 
(лист салату, гриби шампіньйони, цукіні)

200 70,00

Салат з креветкою у вершково-соєвій
заправці та грейпфрутом  

180

(фета, мікс салату, грейпфрут, сир пармезан,
сметана)

135,00

Салат з телятиною дорблю та 
мигдалю 

220

(лист салату, помідор чері, соус блю-чіз)

160,00

Теплий салат з качиного філе та
апельсину під  м’ятно-конжутною
заправкою 

180 155,00

Grill salad with juicy roast-beef and baked
 vegetables with goji sauce 
(Broccoli, tomatoes, peppers,
 zucchini, veal fillet)

Worm salad with Farfalle pasta and chicken 
leg under mushroom sauce 
(parmesan , tomato , onion confiture)  

Bulgur salad with caramelized walnuts
and soy-sesame dressing
(Lettuce, mushrooms, zucchini) 

Salad with mussels and prosciutto 
and eggplant cream
(Feta, tomato, olives, lettuce)

Salad with veal dor-blue and almonds 
(lettuce,cherry , tomatoes , blue cheese sauce )

Salad with shrimps in creamy-soy sauce 
and grapefruit 
( mix of salad , grapefruit , feta,
 parmesan , sour cream )

Wаrm salad with duck breast and orange 
under mint-sesame dressing 

Теплий салат зі смаженим перепелиним 
яйцем та хрустким беконом

220

(огірок маринований, гриби щампіньйони, картопля,
гірчичний соус, сир)

82,00

Warm salad with fried quail egg and crispy 
bacon 
( pickled cucumber , champignons mushrooms,
 potatoes, mustard sauce, cheese)



Гарячі закуски

Hot appetizers

Деруни з пастернаком і пудрою
з білих грибів 

170/70 65,00

«Шийка телятини» з кавовим крамблом
та кремом з пастернаку 

100/80/20 70,00

Мідії запечені з пармезаном та 
томатним конкасе 

195,00

Mussels backed with parmesan cheese
and tomato kankase

200/70

(подається з картопляними крокетами )

Вихід, г Ціна, грн

Ньоки тушковані в білому вині з
морепродуктами, судаком, лососем 
та селерою 

185,00250

Вихід, г Ціна, грн

Картопляні зрази з дичиною, 
грибною піджаркою та сметаною

Potato zrazi with wild meat served 
with fried onion and sour cream 

200/50/50

180

120,00

74,00

Draniki (fried potato pancakes ) with 
parsnip and wight mushrooms powder

"Nut beef" with coffee crumble
and a cream of parsnips

Nyoki , stewed in wight wine with 
seafood, pike perch, salmon
and celery

Фрікасе з курячого філе та печериць 
тушковане в вершках та білому вині

Fricassee of chicken llet and mushrooms
stewed in cream and white wine



Перші страви

Soups

Бульон з курячими равіолі 
та перепелиним яйцем

300

Суп-пюре з кольорової
капусти та кролика 

Вихід, г Ціна, грн

Broth with Chicken  ravioli  and 
quail egg 

38,00 56,00280

Вихід, г Ціна, грн

Картопляний суп-крем з
лососем

280 58,00

Окрошка м’ясна на кефірі

45,00300

Український борщ 
з домашньою бужениною

55,00

Ukrainian borsch with pork home
(Served with sour cream, donuts and 
hrenovuha)

300/100/30

(Подається зі сметаною, пампушками 
та хріновухою )

Рибний суп-буйабес  

120,00

Fish soup bouillabaisse

300

(Кальмар, креветка, мідія, 
бебі-восьминіг,лосось, помідор)

(Squid, shrimp, mussels, baby octopus, 
salmon, tomato)

(Телячий язик, свинина, редис, огірок,
картопля,мінеральна вода, гірчиця, хрін,
сметана)Potato soup with salmon

Cream soup with cauliower
 and rabbit

Okroshka with meat
(Veal tongue, pork, radish, сucumber, potatoes, 
mineral water, Mustard, horseradish, 
sour cream)



Рибні страви

Fish dishes

Ніжне філе лосося з різотто з
пастернаку та буряку  

240,00140/100/20

Вихід, г Ціна, грн

Філе судака з молодою картоплею
та савойською капустою 

145,00150/100/25

Вихід, г Ціна, грн

Річкова форель з копченим
ароматом, картопляним мусом 
та печеним шалотом 

120/100/15 165,00

Морський окунь з соусом «Ремулад» 
та фреш-салатом

100/20/15

Sea bass in sauce "Remoulade"
and pickled salad

70,00

* Вагова страва

*

Salmon with parsnip risotto and beet

 Perch llet with potatoes
and savoy cabbage

River trout with smoked
aroma, potato mousse
and baked shalotom



Страви з м яса та птиці'

Poultry and meat

Вихід, г Ціна, грн

Качина грудка з паштетом у 
вишневій глазурі та абрикосовим 
кремом

170/30/30

Вихід, г Ціна, грн

250,00

Телячі щічки томлені в соусі Деміглас 

115,00150/80/20

Філе з телятини з перловим різотто
на кокосовому молоці та буряковим
кремом 

135,00150/80/20

Філе зі свинини су-від в кисло-солодкій
глазурі з полентою з пармезаном та 
прошутто 

130,00150/30/15

Стейк з ошийку су-від з коренеплодами,
тушкованими в білому вині 

125,00150/20/30

(подається з овочами та савойською капустою )

Роладка із кролика з картопляним 
пюре та карамелізованими овочами

145,00130/100/20

Індичка з шампіньонами на кремові
з броколі та «попкорну» з проса

115,00150/80/50

Куряче стегно су-від з булгуром,
зеленню та моркв’яним пюре 

72,00150/80/80

Duck breast with paste in
The Cherry and apricot glaze
cream

 Fillet of beef with pearl risotto
coconut milk and beetroot
cream

Veal cheeks stewed in sauce Demiglas
(vegetables and served with savoy )

Fillet of pork on a sous-Sweet
Glaze with polenta with parmesan and
prosciutto 

Roladka of rabbit with potatoes
puree and caramelized 
vegetables

Neck steak sous-on with root vegetables,
steamed in white wine

Chicken thigh sous-on with bulgur,
Carrot greens and mashed

Turkey with cream on shampinonamy
with broccoli and "popcorn" with millet



Реберця зі свинини з соусом Барбекю 
та печеною картоплею

125,00

Pork ribs with Barbecue sauce and
baked potatoes

300/50/50

Ціна, грн

Хоспер-меню

Josper menu

Вихід, г Ціна, грн Вихід, г

Корейка з телятини 
місцевого господарства 

70,00

Loin of veal from local farm
100 *

120,00

Veal filet mignon with salt aroma

100

Філе-міньйон з телятини з арома-сіллю

*

* Вагова страва 
 Weight dish

90,00
100

Каре з баранини з місцевого 
господарства

Rack of lamb from local farms

*

100/20

Соковите курча кукурузного відкорму з
хрусткою часниковою скоринкою та
домашньою аджикою

55,00

200/50/30

Шашлик з ошийку з яблучно-імбирним 
соусом та маринованою цибулею

Дорадо 
з томатно-імбирною сальсою

105,00

Dorado with tomato-ginger salsa

100/20*

Скумбрія-гриль з грибним соусом

100/20

Grilled mackerel with mushroom sauce

55,00*

Juicy chicken with
crispy crust and garlic
home adzhikoy (sauce)

Grilled neck with apple and ginger
sauce and pickled onions

130,00



136,00

М'ясні стейки українських телят 
сухої витримки

130,00

130,00

130,00

*

*

*

Портерхауз

Porterhouse

Тібоун

Tiboun

Рібай

Ribay

100

100

100

Вихід, г Ціна, грн

Steaks from Ukrainian calves dry aging

Соуси до м’яса та риби  в асортименті 

* Вагова страва

15,0030

Стоун-гриль
Stone grill

Морський сет

Seafood set

М’ясний сет

Meat set

270,00

195,00

300

400



Гарніри

Garnish

Картопля смажена 
з білими грибами

Овочі гриль

Вихід, г Ціна, грн

Fried potatoes 
with  mushrooms 50,00

68,00
Grilled vegetables

200

Вихід, г Ціна, грн

Паста Болоньєз

80,00

Pasta Bolognese
200

Картопля пюре

40,00
Mashed potatoes

Полента з пармезаном та зеленню 

65,00

Різотто з пармезаном та вершками 

75,00
Risotto with parmesan and cream

180

200

200

Броколі у вершково-гірчичному соусі

60,00

Broccoli in a creamy-mustard sauce

200

Паста Феттучіні з липою та
копченим лососем 

110,00Fettuccine Pasta with 
220

Паста

Pastа

Вихід, г Ціна, грн Вихід, г Ціна, грн

200

Polenta with Parmesan and herbs



Десерти

Desserts

Вихід, г Ціна, грн

Морозиво власного виробництва
під гарячим шоколадом з кедровими
горіхами 

52,00

Home made ice cream with hot 
chocolate and pine nuts 

150/20

(Ваніль, шоколад)

(Vanilla, chocolate)

Чізкейк з малиновим соусом 

58,00

Cheesecake with raspberry sauce
(Creamy dessert  with addition  
of fresh raspberries )

130/20

(Вершково-творожний десерт 
з поєднанням свіжої малини)

Панна Котта 

55,00

Panna cotta 

150

(Вершковий  десерт у поєднанні з шоколадним
брауні та малиновим соусом)

(Combination of creamy dessert, chocolate,
Brownie, raspberry sause and chocolate
crumbles)

Вихід, г Ціна, грн

Тістечко «Маракуйя» 
з шоколадним кремом 

70,00

Cake "Passion Fruit" with chocolate 
cream

160

Крем-брюле

52,00

Creme brulee

100/40/20

(Sweet custard cream with 
caramel crust)

(Десерт з ніжного заварного крему 
з карамельною скоринкою)

20,00

Makarons 

(Confection with egg whites, 
powdered sugar, granulated sugar, 
ground almonds )

30

Макаронс в асортименті
(Кондитерський виріб з яєчних білків, 
цукрової пудри , цукрового піску, 
меленого мигдалю)



Фірмовий десерт Атмосфера
(шоколадна сфера, мигдалевий крамбл 
з малиновим соусом, ванільним кремом,
шоколадним брауні,ванільним
 морозивом, подається під шоколадним 
соусом ) 

Signature dessert Atmosphere
(Chocolate sphere, almond krambl
with raspberry sauce, vanilla cream,
chocolate Brownie, Vanilla
  ice cream, chocolate is filed under
sauce)      

Десерти

Desserts

Вихід, г Ціна, грн Вихід, г Ціна, грн

150/40 75,00

«Вишнева насолода» 

60,00160

( Шоколадний бісквіт у поєднанні з вишневим мусом
та желе з додаванням баварського мусу на основі 
чорного шоколаду у дзеркальній глазурі)

Тарталетка карамельна з 
бобами тонка

55,00150

( Шоколадне пісочне тісто у поєднанні з карамеллю
та кремом на основі бобів тонка під карамельною
глазуррю)

Тарталетка з маракуєю та кремом
із сиру маскарпоне

65,00140

(пісочне тісто з кремом Франжипан у поєднанні 
з сиром маскарпоне та маракуєю під глазуррю 
з манго) 

Tartlets with cream and passion fruit
mascarpone cheese (Shortbread dough with 
cream combined Franzhypan mascarpone 
cheese and passion fruit under
 glaze Mango)

(Chocolate cake combined with cherry mousse
and jelly with Bavarian mousse based
dark chocolate in the glaze)

«Cherry pleasure»

Caramel Tartlets with Tonka bean
(Chocolate shortbread dough is combined with caramel
and cream based tonka bean caramel glaze)



Прозора газ/негаз

Мінеральна вода

Mineral Water

12,00

250

Вихід, г Ціна, грн

15,00

500

42,00500

55,00500

Сік Sandora в асортименті

Безалкогольні напої

Soft drinks

10,00250

«Prozora» sparkling/sill

Juice Sandora in assortment

Сік домашній в асортименті

Homemade juice in assortment 12,00250

Компот ягідний
(полуничний, вишневий, черешневий)

Canned fruit and berries 
(strawberry, cherry, cherries) 12,00250

Узвар із сухофруктів

(Ukrainian dried fruit compote)

16,00300

18,00250

Mors 
(non-carbonated Russian fruit drink)

19,00600

Фреш
Freshly squeezed juices

40,00250

40,00250

65,00250

85,00250

Rocchetta Naturale газ/негаз

Everest tonic 

Грейпфрут

Апельсин

Grapefruit

Borjomi

Carrot

Pepsi

Морс

Uzvar 

Яблуко

Apple

Морква

Orange



Кава
Coffee

Рістретто

Ristretto

Еспресо

Espresso

Американо

American Coffee

Капучіно
Cappuccino

Лате

Latte

Кава без кофеїну

Decaf Coffee

Чай «Полуниця з вершками»

Tea «Strawberry with cream»

Чай «Чорна смородина»

Tea «Black currant»

Чай «Зелений дракон»
Tea «Green Dragon»

Чай чорний «Цейлонський»

Black tea «Ceylon»

Чай трав’яний за власним рецептом
Herbal Tea for own recipe 

Вершки порційні

Cream by portions

Молоко
Milk

Чай
Tee

Додатки
Additives

23,00

Вихід, г Ціна, грн

15

23,0030

23,0080

29,00130

31,00180

23,0030

25,00400

25,00400

25,00400

25,00400

25,00400

5,0010

5,0050



Кондитерські вироби на замовлення (торти, тістечка, candy- 
bar, авторські рецепти солодощів, художнє оформлення та 
подача)
Тел. для замовлення: +38(050)33 25 866,   +38(067)50 39 096

everest.pl.ua
vk.com/familnayakonditerka

@familnayakonditerka

ФАМІЛЬНА
КОНДИТЕРКА

everest.pl.ua

Прикрасимо Ваше свято солодощами!

Нand made candy
Made with real french  chocolate by Swiss technology.

White chocolate with mango-passion fruit
Milk chocolate with caramel
Black chocolate with raspberry ganache
Chocolate own production in stock                                    90  85,00 

9 12,00

9 12,00

9 12,00

weight, g price, hrn

Цукерки ручної роботи
Виготовлені зі справжнього французького шоколаду 
за швейцарською технологією.

Білий шоколад з манго-маракуєю
Молочний з карамеллю
Чорний з малиновим пюре

9 12,00

9 12,00

9 12,00

Вихід, г Ціна, грн

Decorate your celebrations with sweets! 
 To order Confectionery and pastry  products please call: 
+38(050)33 25 866,   +38(067)50 39 096

Плитка шоколаду власного 
виробництва в асортименті                                                              90  85,00 



Продукція Home Made
Вихід, г/л   Ціна, грн Вихід, г/л   Ціна, грн

Вихід, г/л   Ціна, грн

Вихід, г/л   Ціна, грн

Вихід, г/л   Ціна, грн

Домашні вареники та пельмені (за попереднім замовленням)

Dumplings with potatoes and mushrooms

Dumplings with meat

Dumplings with cherries

Russian ravioli

Dumplings and Russian ravioli  on request

Каша по-козацьки 
(гречка з курячими потрошками)

Тушонка зі свинини 
власного виробництва

500 95,00 35,00

125,00

70,00

56,00

35,00

30,00

110,00

30,00

95,00

80,00

40,00

Тушонка з яловичини
власного виробництва

Слива маринована

500

Stewed pork

Buckwheat porridge 
with chicken giblets

Pickled plum

500Stewed pork

1000

Коктейлі за власним рецептом
Cocktails by our  own prescription

Вареники з картоплею та грибами

Вареники з м’ясом

Вареники з вишнею

Пельмені

Варення в асортименті

500

1000

1000

500

1000

Ковбаса сиро-в’ялена
власного виробництва

Jam

100

1000

100Jerked sausage own production



ФОП Харитоненко Н.В.

Atmosphere
HOTEL & RESTAURANT

заклад мережі «Everest»
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відпочинок починається 
з нас...


