


Вершковий жульєн з рапанів та шпинату під 
сирною скоринкою

180

ЗАКУСКИ 2 НА ВИБІР

Штрудель з куркою, грибами та сирним
соусом

180/50

Індичка з баклажанами, моцарелою та
в’яленими томатами

180

Свинна вирізка в мясному соусі з мусом із 
жареної картоплі та паровою спаржею 180/100

Качина грудка з яблуневим рагу, 
апельсиновими цукатами та 
малиновим соусом 

180/50/30

Філе міньйон із запеченим томатом та
мексиканським соусом 180/50/30

Котлета по-київськи в сухарях Панко зі
свіжими овочами та перепелиними яйцями 150/70/70

Лосось в соусі териякі з медово-
імбирним пюре 170/50

НА 2 ПЕРСОНИ В РЕСТОРАНІ 

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Студень з домашнього півня та з хріном 200/30

Антіпасто з домашніми різносолами та  
фаршированими баклажанами
(вялений томат, маслини, солоний огірок, свіжі овочі)

Вихід, г

380

Фруктова нарізка з сиром дор блю та
грушею в хамоні

310

М’ясні делікатеси власного виробництва
з курячим паштетом та соусом папрік
(м`ясний терін, буженина, рулет з телятиною та 
чорносливом, гірчицею та тостами)

2 0/ 00 4 /20

Рибна закуска із тартару з лосося
форшмаку та маринованої скумбрії
(подається з тостами та вершковим маслом)

2 0/ 04 5

Хлібний кошик 150

220

Фреш салат зі свіжих шампіньйонів та 
авокадо під лимонно-соєвою заправкою
(помідор черрі, свіжий базилік, цибуля порей)

220

Мікс салату з копченим лососем та яйцем 
пашот, заправлений соусом галандез
(помідор черрі, авокадо, червона ікра)

200

Салат Шуба з червоною рибою, домашнім
майонезом та запеченими овочами 200

НОВОРІЧНЕ МЕНЮ

“Олів’є” з телятиною, коопченим
курячим філе та каперсами на пюре з 
свіжого зеленого горошку та вершків

САЛАТИ 2 НА ВИБІР

ГАРЯЧІ СТРАВИ 2 НА ВИБІР

9

Овочі гриль 200

200

Брокколі під вершково-
гірчичним соусом

200

Картопляний гротен

Морозиво 
власного виробництва, 
під гарячим шоколадом 150/30

120/30/30

Шоколадне тістечко з 
корицею та чилі перцем 

150

Пташине молоко з 
шоколадним крамблом

НАПОЇ

1000

Вода 
“Прозора” газ/негаз 1000

Компот 
домашній ягідний

РОЗРАХУНОК НА 2 ПЕРСОНИ 
5000 ГРН.(З УРАХУВАННЯ 
НОВОРІЧНОЇ ПРОГРАМИ)

Вихід, г

ДЕСЕРТИ 2 НА ВИБІР

ГАРНІРИ 2 НА ВИБІР
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