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Atmosphere
HOTEL & RESTAURANT

European and Ukrainian cuisineEuropean and Ukrainian cuisine



Сирна нарізка з профітролями з 
вершковим кремом 

240,00210/50/30
(Дорблю, пармезан, емменталь, 
малиновий соус)

Фруктове плато (по сезону) 
270

(прошутто, ковбаса сиро-в’ялена власного 
виробництва, томат в’ялений, оливки) 150

Fruit plateau90,00

140,00

AntipastоАнтипасто
(prosciutto, sausage, home made dry-cured 

sausage, Dried tomatoes, olives with ossicle)

Cheese plate with proteroles 
(dorblue, parmesan, emintal, raspberry sauce)

(соус Ворчестер, яйце перепелине, огірок 
корнішон, цибуля Шалот, хлібна корзина)

(гравлакс з кропом, маринована скумбрія та морський окунь)

(оселедець, вершкове масло,  хліб бородинський, 
зелена цибуля)

150/50/30

120/80/15

165,00

92,00

-із слабосоленим лососем, 
томатами та маслинами;

- з прошутто, помідором та 
руколою

130

120

110/35/20

Традиційний форшмак з підкопченими
бородинськими грінками, яйцем та 
солоним огірочком                             

70,00

58,00

Дует ніжного вершкового паштету з 
курячої печінки та м’якоті телятини
подається з малиновим і обліпиховим 
соусом та хлібною корзиною 85,00

(буженина су-від, м’ясний терін з фісташками, рулет 
курячий з омлетом та курагою, мариновані овочі)

175,00250/100/60

Тартар з  маринованими і  телячого філе з
опеньками    на желе із огірка та кавовим
крамблом                      

М’ясна дошка власного приготування
з малосольними огірочками 

Асорті риб власного посолу
подається з вершковим маслом та тостами                            

200/50/30

Beef tartare with marinated mushrooms on a 
salted cucumber jelly and coffee grumble

Traditional forshmak with with toasted 
croutons, egg and salty cucumber

Mix of different shes home salted 
served with butter and toast

(Worcester sauce, quail eggs, gherkin, shallot, 
bread basket)

(herring, butter, Borodino bread, green onion)

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 

Брускети (дві на порцію):

*

*it is possible to order each item separately
*можливе замовлення кожної позиції окремо 225,00

Bruschettes:
-with salmon, tomatoes and olives

-prosciutto,  tomatoes and broom

(Pork sous-vide, pistachio meat terrine, chicken roll with 
scrambled eggs and marinated dried apricots, pickls)

Вихід, г

Вихід, г

Ціна, грн

Ціна, грн

Холодні закуски Cold snacks

Смакуйте під вино Taste for wine



Малосольний оселедець зі смаженою 
картоплею та маринованою цибулею    75,00

Домашні різносоли власного виробництва     
(Огірок, помідор, слива маринована, 
цукіні , капуста)

(балик зі свинини, підчеревина маринована з 
часником та копчене сало)

300

Копченості власного виробництва з гірчичкою
та маринованою капусточкою

Домашня ковбаска за власним 
рецептом смажена з цибулею

Home sausage by our own recipe
with fried and onions

170/50/50

150/50

Salted herring with fried potatoes 
and pickled onions

Homemade pickles produced

Homemade smoked meats with mustard and 
marinated cabbage

(сucumber, tomato, pickled plum, eggplant, 
cabbage, garlic, mushrooms)

(pork, chicken fillet and sub-caraway 
balyk)

68,00

125,00

128,00

120/50/30 

Чіпси м’ясні:

85,00

Сирні палички 
з вершковим соусом

Meat chips: 

Cheese sticks  
with cream sauce75,00

Курячі крильця «Буффало»
з соусом «блю-чіз»

Асорті з хамону, бастурми та 
гострих ковбасок  

Assorted chamoon, basturm and 
keen sausages  

Запечена рулька з тушеною 
капустою та гірчицею  

Baked steamed stew with cabbage 
and mustard  

“Buffalo Wings"  
with Blue cheese sauce89,00

178,00

225,00

150/30

200/50

180

400/100/50

- з курки 
- з телятини  

65,0050

50
- chicken chips

- veal chips

Вихід, г Ціна, грн

Етнічні закуски під горілку
Ethnic snacks for  vodka

Вихід, г Ціна, грн

Закуски до пива Beer Snacks



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

230 150,00

Мікс салату з прошутто та мідіями 
під соусом песто

180
(помідор, маслини, мікс салату)

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

(овочі відварені, оселедець, цибуля маринована)

Салат «Шуба» з кількою солоного посолу,
щучою ікрою та соусом айолі

170/30 85,00

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

180(фета, мікс салату, грейпфрут, сир пармезан,
сметана) 155,00

Grill salad with juicy roast-beef and baked
 vegetables with goji sauce 

Salad «Shub» with sprat, caviar 
and aioli sauce

(boiled vegetables, herring, marinated onion)

Salad with mussels and prosciutto 
and eggplant cream

Salad with shrimp and grapefruit and 
creamy-soy sauce and cheese sauce

Salad with a hearty heart ginger, feta 
and pine nuts

140,00

Салат «Цезар» з куркою під анчоусовим 
соусом
(сир пармезан, соус Цезар, помідор чері, мікс 
салату, тостові чіпси)

"Caesar" salad with chicken and anchovy 
sauce

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

220 140,00

(Broccoli, tomatoes, peppers,  zucchini, veal fillet)

(Feta, tomato, olives, lettuce)

( mix of salad , grapefruit , feta, parmesan , 
sour cream )

Салат грецький з в`яленими томатами
та сиром фета

220 85,00
(огірок,  помідор, перець, маслини, цибуля 
кримська, лист салату, сир фета )

(перець болгарський, шампіньйони, цибуля маринована, 
яйце, маслини, імбир, сметана, сир фета )

Салат з підкопченим серцем, імбирем, 
фетою та кедровими горішками

200 92,00

Теплий салат зі смаженим перепелиним 
яйцем та хрустким беконом

220(огірок маринований, гриби шампіньйони, 
картопля, гірчичний соус, сир) 100,00

Warm salad with fried quail egg and crispy 
bacon 

(cucumber, tomato, pepper, olives, onion, lettuce, 
cheese feta)

(bulgarian pepper, champignons, marinated onion,
egg, olives, ginger, sour cream, cheese feta)

Салат із телятиною, дорблю та 
мигдалем 180(лист салату, помідор чері, соус блю-чіз) 175,00

Salad with veal dorblue and almonds 

Greek salad with sundries tomato and 
cheese feta

( pickled cucumber , champignons mushrooms, 
 potatoes, mustard sauce, cheese)

(lettuce,cherry , tomatoes , blue cheese sauce )

Вихід, г Ціна, грн

Салати Salads



Деруни з пастернаком і пудрою
з білих грибів 

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

Assorted stuffed chicken with baked 
vegetables and mustard

150/70 70,00

Асорті фаршированих котлет
з запеченими овочами та гірчицею
(індичка, телятина та курка) 180/60 125,00

(кальмар, бебі восьминіг, лосось, мідії, 
помідор чері)
 

Соте з морепродуктів
подається з часником та сухариками

Mix of seafood
served with garlic and crackers

Grilled Lavash with vegetables, greens
and cheese

(squid, baby octopus, salmon, mussels, cherry 
tomatoes)

(turkey, beef and chicken)

eggplant, tomato, mushroom, garlic sauce, 
Crimean onion, Cheddar cheese

230/40 290,00

65,00

Лаваш-гриль з овочами, зеленню 
та сиром
(баклажан, помідор, шампіньйони, часниковий 
соус, цибуля кримська, сир Чеддер)
 

220

Жульєн з чорноморських рапанів 
та шпинату
(заправляється вершками та сиром) (refilled with cream and cheese)

(smoked rib, tongue, pork and ham)

Zhulien with rapan and spinach

Juicy hunting grilled sausages, with 
Tkemali sauce and marinated plums

Veal`s dolma with sour cream and 
peppermint sauce

130,00180

Соковиті мисливські ковбаски гриль,
з соусом ткемалі та маринованою 
сливою 150/60/30 122,00

100,00
Долма з телятини зі сметанково-
м`ятним соусом

150/50

Сирний суп «Чаудер» з куркою 
та беконом 250 68,00

Cheese  soup «Chowder» with chicken 
and bacon

Pumpkin cream soup with 
smoked breast

Гарбузовий крем-суп з копченою 
грудинкою

250/20 60,00

Український борщ з копченою 
підчеревиною 57,00 served with sour cream, donuts and hrenovuha

280/100/30
подається зі сметаною, пампушками та хріновухою

Ukrainian borsch with smoked 
subcutaneous tissue 

Бульйон з курячими равіолі та 
перепелиним яйцем

Broth with Chicken  ravioli  
and quail egg 

Pickle meat meal, 
served with sour cream 

280 45,00

Солянка збірна м`ясна
подається зі сметаною
(ребро копчене, язик, свинина та шинка)

250/30 68,00

Рибна юшка з томатами
  

Fish soup with tomatoes

Ціна, грн

Ціна, грн

Гарячі закуски Hot appetizers

Перші страви Soups

(tomatoes, peas green, celery, salmon pike perch)(томати, горошок зелений , селера, 
лосось, судак)

250/30 82,00

Вихід, г

Вихід, г



Качина грудка з яблучним тартаром
та печінковим паштетом у поєднанні 
з малиновим та манговим соусом

Duck breast with apple tartare, 
raspberry sauce and apricots cream310,00180/50/30

Стейк з індички су-від з овочами 
гриль та соусом каррі

Turkey steak with grilled vegetables
and curry sauce170,00150/80/30

Телячі щічки томлені в соусі Деміглас 
подається з пастернаковим пюре та 
савойською капустою

Veal cheeks stewed in sauce Demiglas
(vegetables and served with savoy )148,00150/80/20

Філе свинини в панчетті зі спаржею 
та соусом папрік

Fillet of pork sous-on with polenta, 
prosciutto and fermented pear185,00170/50/30

Стейк з ошийку су-від з корене-
плодами тушкованими в білому вині 

Neck steak sous-on with root 
vegetables, steamed in white wine162,00150/20/30

Медальйони із телятини в коньячно-
перцевому соусі 
подається з зеленим ароматним маслом 

Pepper veal steak in cognac-pepper 
sauce 

served with green avored butter
210,00150/50/15

Вихід, г Ціна, грн

Страви з м'яса та птиці Poultry and meat

Ніжне філе лосося, томлене в соусі
териякі з імбирно-медовим пюре 265,00150/80

Смажене філе судака з картоплею
та грибним соусом 225,00150/80/30

Tender llet of salmon boiled in sauce 
teriyaki with crispy asparagus steamed 

Roasted llet of pike perch with squash 
and mushroom sauce

Котлети із сазана на подушці з пюре зі 
шпинату під сирно-базиліковим 
соусом

Cutlets of carp with mashed spinach  
with cheese and basil sauce 150/100/30 120,00

Морський окунь з соусом Ремулад 
та фреш-салатом

Sea bass in sauce Remoulade
and pickled salad

100/20/15 88,00*

Вагова страва*

Дорадо 
з томатно-імбирною сальсою 135,00

Dorado with tomato-ginger salsa
100/20 *

Скумбрія-гриль з грибним соусом 100/20 Grilled mackerel with mushroom sauce58,00*

(хоспер-меню)

(хоспер-меню)

(josper menu)

(josper menu)

Вихід, г Ціна, грн

Рибні страви Fish dishes



Соковите курча кукурудзяного відкорму з
хрусткою часниковою скоринкою та
домашньою аджикою

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

*100/20 72,00

Каре з баранини (з місцевого 
господарства) в зеленій паніровці
з соусом ткемалі

Rack of lamb from local farms in green
 panning and tkemali sauce105,00100 / 20*

140,00
Veal`s filet mignon with salt aroma

Pork ribs with baked potatoes

100
Філе-міньйон з телятини з арома-
сіллю *

Люля кебаб із трьох видів м`яса 
подається із соусом ткемалі та лавашем

Lula kebab of three types of meat
served with sazebel sauce and lavash200/50/30 130,00

Свинячі реберця з запеченою картоплею
подаються з квашеною капустою та 
соусом барбекю

220/100/50 148,00

Шашлик з ошийку з томатним соусом 
та маринованою цибулею
подається з лавашем, сиром та зеленню

Barbecue with tomato sauce and
pickled onion

served with pita bread, cheese and herbs

Sauces for meat and sh in assortment

77,00100/30/25*

Вагова страва*

135,00

135,00

145,00

130,00

*

*

*

*

Портерхауз Porterhouse100

100

100

100

Тібоун Tiboun

Рібай Ribay

Тoмагавк Tomahawk

Соуси до м  ’яса та риби  в асортименті * Вагова страва

15,0030
«Голландез», «Ремулад», «Шашличний», «Тартар», «Цезар», 
«Ткемалі», «Сацебелі», «Песто», «Малиновий» та інш. 

"Holland", "Remuland", "Barbecue", "Tartar", "Caesar",
"Tkemali", "Satcebeli", "Pesto", "Raspberry" and others.

Морський сет Seafood set

М’ясний сет Meat set

300

400

330,00

230,00

served with sauerkraut and barbecue sauce

Вихід, г

Вихід, г

Вихід, г

Ціна, грн

Ціна, грн

Ціна, грн

М'ясні стейки українських телят сухої витримки

Steaks from Ukrainian calves dry aging

Хоспер-меню Josper menu

Стоун-гриль



Різотто з пармезаном та вершками Risotto with parmesan and cream75,00200

Картопля смажена з білими 
грибами

Fried potatoes with  mushrooms
200 55,00

Броколі у вершково-гірчичному 
соусі

Broccoli in a creamy-mustard sauce60,00200

Овочі гриль Grilled vegetables

Potatoes mashed with bacon and 
tomatoes

68,00200

Картопляне пюре з беконом та 
томатами 45,00200

Паста Болоньєзе Pasta Bolognese200 95,00

Класична паста Фетучіні з 
беконом та пармезаном

Fettuccine Pasta with linden
and smoked salmon 220 90,00

Вихід, г

Вихід, г

Ціна, грн

Ціна, грн

Гарніри Garnish

Паста Pastа



Вихід, г

Вихід, г

Ціна, грн

Ціна, грн

Тістечко «Маракуйя» з
шоколадним кремом 

Cake "Maracuya" with chocolate 
cream

160 78,00

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

Makarons 

Chocolate Fudge on brownies
with salty caramel

Esterhazh Cake

(c  onfection with egg whites, powdered sugar, 
  )granulated sugar, ground almonds

(dark chocolate, nutella, condensed milk, walnuts)

(dessert based on almond flour, in combination with
Cream and Condensed Milk covered with chocolate

 glaze)

30 24,00

Шоколадний фадж на брауні

(чорний шоколад, нутелла, згущене молоко
волоський горіх)

150 55,00

Тістечко Естерхазі
(десерт на основі мигдальної муки, у поєднанні з 
вершковим кремом та згущеним молоком, 
покритий шоколадною глазур`ю)

65,00130

Морозиво власного виробництва
під гарячим шоколадом з кедровими
горіхами 
(Ваніль, шоколад)

Home made ice cream with hot 
chocolate and pine nuts 

(vanilla, chocolate)
150/20 69,00

Чізкейк класичний з малиновим мусом 
(вершково-сирний десерт у поєднанні
зі свіжою малиною)

Cheesecake with raspberry sauce
(creamy dessert  with addition  

of fresh raspberries )
130/20 75,00

Чізкейк фісташковий з вершково-м`ятним 
соусом
(вершково-сирний десерт у поєднанні
зі свіжою м`ятою)

Cheesecake pistachio with creamy-mint
sauce

(creamy dessert  with addition of  
mint sauce )

(dessert based on cream and vanilla sticks
 in combination with blueberries )

(flaky cake with honey and delicate cream )

80,00130/20

Панна Котта з  чорничним рагу
(десерт на основі вершків та ванільної палички у 
поєднанні з чорницею)

Panna Cotta with blueberries 

Honey cake

Hazelnut brittle cake

130/30 66,00

150

130

50,00

60,00

Тістечко медовик

Торт грильяж

(медовий десерт з сметанковим кремом) 

Фірмовий десерт Атмосфера
 (Chocolate sphere, almond krambl

with raspberry sauce, vanilla cream,
chocolate Brownie, Vanilla ice cream, 

chocolate is filed under sauce)   

(Italian dessert with mascarpone,
coffee and savoiardi)

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

Signature dessert Atmosphere

Tiramisu

150/40 78,00

75,00

14,00

Тірамісу 
(італійський десерт з додаванням маскарпоне,
кави та печива савоярді) 

150/30 

9 

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

White chocolate with mango-passion fruit
Black chocolate with raspberry ganache

Milk chocolate with caramel

Десерти Desserts

Цукерки ручної роботи Нand made candy

з солоною карамеллю

(меренга та ніжний масляний крем у поєднанні
з горіховим грильяжем) (meringue, gentle butter cream 

and hazelnut brittle) 



Рістретто Ristretto

Еспресо Espresso

Американо
American 

Coffee

Капучіно Cappuccino

Лате Latte

Кава без 
кофеїну

Decaf 
Coffee

Вершки 
порційні

Cream by 
portions

Молоко

Мед

Milk

Honey

28,0015

28,0030

28,0080

37,00180

39,00230

28,0030

7,0010

6,00

15,00

50

50

Чай фруктовий
(в асортименті)

Fruit Tea 35,00400

Чай Зелений Green tea 35,00400

Чай чорний Black tea 35,00400

Чай трав’яний 
за власним рецептом

Herbal Tea 
for own recipe 

35,00400

Прозора газ/
негаз 15,00

250 17,00

500

50,00500

60,00500

Сік Sandora 
в асортименті

15,00250

«Prozora» 
sparkling/sill

Juice Sandora 
in assortment

Сік домашній 
в асортименті

Homemade juice 
in assortment

15,00250

Компот ягідний
в асортименті

Canned fruit 
and berries 

in assortment15,00250

Узвар 
із сухофруктів

(Ukrainian 
dried fruit compote)

23,00300

23,00

21,00

250

250

-Журавлинний 

-Обліпиховий 

22,00500

45,00250

250 40,00

110,00250

250 120,00

Rocchetta Naturale 
газ/негаз

Rocchetta Naturale 
газ/негаз

Evervess tonic Evervess tonic 

Грейпфрут

Апельсин

Grapefruit

Borjomi Borjomi

Carrot

Pepsi Pepsi

Морс

Uzvar 

Яблуко Apple

Морква

Orange

Mors 
Cranberry

Sea buckthorn

Вихід, г Вихід, г

Вихід, г

Вихід, г

Вихід, г

Вихід, г

Ціна, грн Ціна, грн

Ціна, грн

Ціна, грн

Ціна, грн

Ціна, грн

Кава Coffee

Чай Tee

Додатки Additives

Мінеральна вода Mineral Water

Безалкогольні напої Soft drinks

Фреш Freshly squeezed juices



Atmosphere
HOTEL & RESTAURANT

заклад мережі «Everest»

atmosphere.everest.pl.ua

відпочинок починається 
з нас...

м. Полтава
вул. Пилипа Орлика, 44

+38 (067) 57-98-895

Полтавський р-н
с. Буланове

+38 (067) 627-31-31
+38 (0532) 69-51-27

м. Полтава
пр-т. Миколи ВавІлова, 5

+38 (050) 346 48 26
+38 (067) 502 78 18

м. Полтава
вул. Соборності, 43
+38 (050) 405-13-31

м. Полтава
вул. Матросова, 4
+38 (063) 892-20-61

HOTEL

EVEREST
café

м. Полтава
вул. Матросова, 4
+38 (067) 545-09-62

EVEREST
вершина твоєї безпеки
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