
     
 200/20/10                                                                                        

линами,
каперсами та тостами

 
                  

 
 200/50

145 грн

535 грн

155 грн

385 грн

265 грн

285 грн

245 грн

285 грн

 

 325

 

грн

185

 

грн

 

240 грн

 СНІДАНКИ

МЕНЮ

 ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

Сирники з фруктовим конфітюром та сметаною 200/25/25

                                                                                                                             

                                               

 200/50                                                       

лососем та авокадо під голландским соусом 250/50      

Сет брускет 
(з качкою та в'яленими томатами / з запеченим болгарским перцем 
та крем-сиром / з лососем та гуакамоле ), 
      

очами 
та пікантним соусом  300

Карпачо із лосося з руколою, сиром пармезан 
та зеленим соусом  

170
                                                                                                                           

   

Карпачо із запеченого буряка, міксом салату, 
сиром дорблю та кедровим горіхом 200                                                                                                                                  

                  Тартар із телятини з хлібними чипсами

 

140/40

                     
вершковим маслом та бородинським хлібом

 

250 



Зелений салат з свіжими овочами, авокадо 
та трюфельно-кунжутною заправкою 240                                                                                             

Курячий бульйон з перепелиним яйцем та локшиною,  250                                                                                                                                 

 

240 грн

155 грн

375 грн

205 грн

345 грн

185 грн

 САЛАТИ

 ПЕРШІ СТРАВИ

Салат з вугрем, авокадо, томатами чері та горіховим соусом 
240

Теплий салат з телятиною, баклажанами та томатами 240

                                                                                                

Сирний крем-суп з креветкою, томатним тартаром 
та пряними крутонами 200/10/10/10                                                                                                                                                                                                         
                                                             

Салат з в’яленою качкою, кумкватом, сиром Брі 
та апельсиновим соусом 240 

295 грн

355 грн

Цезар з куркою, перепелиним яйцем, томатами та беконом 
240

275 грн

Теплий салат з курячою печінкою, виноградом, 
томатами та мигдалевими пластівцями 240 

             
                            

Грибний крем-суп 200                                                  
                            

Карамелізовані баклажани з хрусткою цибулею                150/10                                                                                                   240 грн

325 грн

 ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ

Креветки в хрумкій паніровці з кисло-солодким соусом 
200/30                                                                                                                                    

Креветки з чукою та горіховим соусом 200/30

                                                                                                                                   

295 грн                                                                    

185 грнКукурудзяний крем-суп з беконом та пармезаном 200    

145 грнКрем-суп з броколі 200    



Філе дорадо з фенхелевим пюре та соусом Мацухіса 250                                                                               
                         

Філе качки з яблуком та журавлиним соусом 250/100                                         
                                             

                                               

395 грн

390 грн

425 грн

225 грн

240 грн

275 грн

125 грн

135 грн

РИБНІ СТРАВИ

М'ЯСНІ СТРАВИ

Філе сібаса з броколі, сиром горгонзола під вершковим 
соусом 150/ 150                                                                                                                                                                                             

Ніжні курячі котлети під соусом Айолі 200/30                                    
                                                                                                                

Стейк з лосося за 100г                                                                                                                   
                            

Рибні котлеті під соусом Айолі 200/30                                                                                                       
                                               

Карп під часниковим соусом за 100г                                                                                     
                                                                                                  

Куряче філе Су-від   (гриль або на пару), за 100г                                                                                          
                            

145 грнКурча Табака з часниковим соусом  за 100г                                                                       

245 грнСтейк Рібай з вершково-перцевим соусом  за 100г                                                                       

395 грнМедальйони із телятини з гарбузовим пюре, 
кукурудзою та кінзовим соусом
  

150/50/100/30                                                                                                                                   

Медальйони із телятини з картоплею 
під вершково-грибним соусом
  

150/150/50                                                                                                                                                                                           395 грн

Картопляне пюре 150                                                                                          68  грн

78  грн

80  грн

125 грн

ГАРНІРИ

Картопля запечена з розмарином 150                                                                                            
                                                                                                                

                                              
                            

Картопля фрі 150

200

                                                                                                                                           
         
                            
Овочі гриль                                                                       



Тістечко по-київськи  120                                                                                                                 155  грн

125  грн

135 грн

125 грн

155 грн

Яблучна тарта з морозивом                                                

Панакота (пюре на вибір - манго чи малина), 200                                                      

Вареники з вишнею та сметаною 200/30                                  

Гранатовий чізкейк 150   

ДЕСЕРТИ                       

Курячі нагетси з сирним соусом 200/30                                    

250/30                                      

270/100/40                                                                                                                                                      

                                                                                                                240  грн

235  грн

285 грн
 

Курячі крильця з гострим соусом                                                

Біф-бургер з томатами, сиром, мікс-салатом та картоплею фрі 
     

  

ЗРУЧНЕ ДО ГРИ                       

Паста з морепродуктами 350                                      

350                   

                                                                                                                375  грн

295  грнПаста Карбонара                                                
     

 ПАСТА                       



ДИТЯЧЕ МЕНЮ

Суп з фрикадельками та овочами 200                                                                                                                   95  грн

135  грн

120 грн

155 грн

80 грн

Курячий шашличок на шпажці 120/25                                                                                          

Курячі нагетси 100/25                                                  

Фарфалле з куркою, сиром та вершковим соусом 200               

Сирники зі сметаною та фруктовим конфітюром 100/25    

ДИТЯЧЕ МЕНЮ


