
  

Млинці з малосольним лососем та шпинатом
Мікс перців гриль фаршированих томленим язиком, 
оливками та сиром
Карпачо з телятини з трюфельним ароматом, пармезаном 
та руколою
Малосольний оселедець зі смаженою картоплею та 
маринованою цибулею  

Ціна, грнВихід, г

120 110,00

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

Теплий Салат з лосося у маковій паніровці 
з руколою та Черрі
Теплий салат з морепродуктами, цитрусовим дрессінгом
та пармезановими чіпсами
Салат з копченим вугрем, лимонним кремом та ростками
люцерни
Томатний салат зі свіжим базиликом під соусом вінігрет
Салат зі свіжих шампіньйонів з базиліком та авокадо
Мікс салату з в’яленого м’яса, черрі та пармезану
Теплий Салат зі смаженої свинини томатів, спаржевої квасолі 
під медово-гірчичним соусом 220 90,00

200 165,00

220 100,00

180 98,00

250 195,00

Соте з морепродуктами, помідорами Черрі та 
часниковими грінками   
Крученик зі свинини, шинки та грибами
Штрудель з лососем та шпинатом під
вершково-сирним соусом
Мисливські ковбаски з маринованою 
сливою та соусом Сацебелі 
Жульєн в млинці з курочки та грибів
Цукіні смажені під часниковим соусом 
                     
 

200 60,00

200 85,00

150/30 135,00

БАНКЕТНІ СТРАВИ
попереднього замовлення

САЛАТИ

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ

200 120,00

250 140,00

можливе приготування Вашої улюбленої страви за попередньою 
домовленістю з адмінімтратором ресторану

150/100/30     110,00

200 

200 

178,00

105,00

55,00

120,00

150/100/30     110,00

270,00

 120/50/30

200/30 

200

120/30/15

140/80/30

240,00

205,00

200 136,00

1000 160,00

1000 550,00

1000 350,00

130/30 170,00

Судак фарширований галантин

Терін м’ясний в беконі, фарширований потрошками
та перепилиним яйцем

Тартар із тунця та чилі з кремом з гуакамоле та
чіабатовими чіпсами

Нарізка масляної риби та слабосоленого лосося 
власного посолу

Севіче із Дорадо з грейпфрутовою заправкою, манговим
кремом та мікрогріном

Зелець зі свинини з хріном

Міні-рулетики з цукіні, фаршировані кедровим горіхом,
крем-сиром та сьомгою під м’яним песто



150/50/30 380,00

250 180,00

1000 320,00

ГАРЯЧІ СТРАВИ

1000 400,00

1000 350,00Бараняча ніжка з ківі під йогуртовим соусом (від 3 кг)

Окіст свинний запечений (від 5 кг)

1000

180/30           135,00

78,00

850,00

200/50/30 

Ціна, грнвихід, г

Молочне порося фаршироване гречкою 
та курячими потрошками (від 3 кг)

1000 450,00Сідло кабанчика з журавлинно-вишневим соусом (від 4 кг)

Стейк з осетрини, запечений в кокосовому молоці
з ікорним соусом та молодим зеленим горошком

Качка запечена з яблуками
Стейк з лосося гриль з соусом тартар 240,00150/30

Медальйони з телячого філе по-прованськи 
з карбонатом та сиром 250 195,00

М’ясна косичка з бекону, телятини та 
свинини під винним соусом
Рулетики з індички варшировані курагою та беконом під
журавлиним глінтвейном
Медальйони з курки з маринованою 
цибулею та білим соусом  

Шпажка з креветкою та маслиною 

Фуршетне Меню

35             18,00

 35             12,00

35              10,00

 35              36,00

 35              38,00

35              12,00

25              9,00

25                  12,00

35                50,00

25              12,00

35              12,00

50              21,00

50               20,00

Ціна, грнвихід, г

Канапе з червоною ікрою та 
маслинами
Канапе з лососем та лимоном 

Тарталетка з салатом 
Тарталетка з курячим жульєном

Канапе з солямі та огірка 
Шпажка з перепелиним яйцем та 
помідором 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  
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