
 

 

 

МЕНЮ КОНФЕРЕНЦ - БУФЕТІВ 
MENU CONFERENCE - BUFFETS 

 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

КОНФЕРЕНЦ-БУФЕТ 1  400 
   

Холодні страви / Cold dishes  
Філе оселедця з печеною картоплею та маринованою цибулею, 

заправленою олією. 

Herring fillet with baked potatoes and pickled onions, seasoned 

with oil. 

30  

Салат "Олів'є" з м’ясом курки. 

Olivier salad with chicken. 
30  

Мікс салатів і пряних трав  з томатами, огірками,  та бринзою. 

Mix salads and herbs with tomatoes, cucumbers and cheese. 
30  

Салат вінегрет з квасолею по-домашньому. 

Homemade vinaigrette salad with beans. 
30  

Класичні соуси та заправки. 

Classic sauces and dressings. 
10  

   

Суп / Soup 

Борщ український зі сметаною. 

Подається з пампушками та часниковим соусом. 

Ukrainian borsch with sour cream. 

Served with donuts and garlic sauce. 

125/15/10  

Або / or   

Крем – суп  грибний Капучіно. 

Cream - Cappuccino mushroom soup. 

 
125  

Гарячі страви / Hot dishes 

Філе риби в клярі. 

Fish fillet in batter. 
60  

Голубці з м'ясом, запечені зі сметаною та томатами. 

Stuffed cabbage with meat, baked with sour cream and tomatoes.                                
80/10  

Котлета по–київськи з вершковим маслом та травами. 

Cutlet in Kyiv style with butter and herbs. 
60  



 

 

  

Картопля, запечена по-селянськи. 

Potatoes baked in a peasant way. 
100  

Гречана каша з грибами та смаженою цибулею. 

Buckwheat porridge with mushrooms and fried onions. 
50  

   

Десерти, кондитерські та хлібобулочні вироби /  
Desserts, confectionery and bakery products 

Свіжі фрукти (залежно від сезону). 

Fresh fruit (depending on the season). 
50  

Пиріг з карамелізованими вишнями.  

Pie with caramelized cherry. 
50 

 

Шарлотка яблучна з медом та корицею. 

Apple charlotte with honey and cinnamon. 
50 

 

Свіжоспечений хліб з вершковим маслом. 

Freshly baked bread with butter. 
60/60/20 

 



 

 

 

 
 
 

ВИХІД 
ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

КОНФЕРЕНЦ-БУФЕТ 2  450 
   

Холодні страви / Cold dishes  
Салат з тунцем, картоплею, свіжими помідорами та оливками, 

заправлений соусом вінегрет. 

Salad with tuna, potatoes, fresh tomatoes and olives, seasoned 

with vinaigrette sauce. 

30  

Салат з сиром Камамбер і медовим курячим філе. 

Salad with Camembert cheese and honey chicken fillet. 30  

Салат з кіноа і овочів-гриль. 

Quinoa and grilled vegetable salad. 30  

Салат зі свіжої капусти, огірків та зелені. 

Salad of fresh cabbage, cucumbers and greens. 30  

Класичні соуси та заправки. 

Classic sauces and dressings. 10  

   

Суп / Soup 

Суп овочевий Мінестроне. 

Minestrone vegetable soup. 125  

Або / or   

Суп курячий домашній. 

Homemade chicken soup. 
125  

 

Гарячі страви / Hot dishes 

Смажена риба в кисло-солодкому соусі. 
Fried fish in sweet and sour sauce. 

50/10  

Філе індички смажене на грилі під вершковим соусом. 
Grilled turkey fillet with cream sauce. 

50/10  

Січеники по-селянськи з тушкованими овочами. 
Peasants in a peasant way with stewed vegetables. 

50  

Картопля відварна з пряними травами. 
Boiled potatoes with spicy herbs. 

100  

Спагеті з грибним соусом. 
Spaghetti with mushroom sauce. 

50  

   



 

 

  

Десерти, кондитерські та хлібобулочні вироби /  
Desserts, confectionery and bakery products 

Свіжі фрукти (залежно від сезону).  
Fresh fruit (depending on the season). 

50  

Торт “Медовик”. 
Honey cake. 

50 
 

Яблучний штрудель з родзинками та корицею. 
Apple strudel with raisins and cinnamon. 

50 
 

Свіжоспечений хліб з вершковим маслом. 
Freshly baked bread with butter. 

60/60/20 
 



 

 

 

 
 

ВИХІД 
ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

КОНФЕРЕНЦ-БУФЕТ 3  500 
   

Холодні страви / Cold dishes  

Філе скумбрії холодного копчення. 
Cold smoked mackerel fillet. 

20  

Шинка в’ялена. 
Dried ham. 

20  

Рулет з курки, фарширований горіхами Кеш'ю. 
Chicken roll stuffed with cashew nuts. 

25  

Салат ромен із смаженим беконом і помідорами. 
Romaine salad with fried bacon and tomatoes. 

30  

Салат із буряків, чорносливом та горіхами. 
Salad of beets, prunes and nuts. 

30  

“Мікс”- салат з томатами, огірками та солодким перцем, 
заправлений домашньою олією. 
"Mix" - a salad with tomatoes, cucumbers and sweet peppers, 
seasoned with homemade oil. 

30  

Класичні соуси та заправки. 
Classic sauces and dressings. 

10  

   

Суп / Soup 

Курячий бульйон з профітролями. 

Chicken broth with profiteroles. 125/10  

Або / or   

Солянка рибна. 

Fish solyanka. 
125  

   

Гарячі страви / Hot dishes 

Рибні "міні"- шашлички з соусом Тартар. 
Fish "mini" - kebabs with tartar sauce. 

50/10  

Медальйони із свинини.  
Pork medallions. 

50  

Ковбаски львівські. 
Lviv sausages. 

60  

Картопля відварна з пряними травами. 
Boiled potatoes with spicy herbs. 

100  



 

 

  

Плов із дикого рису. 
Wild rice pilaf. 

70  

   

Десерти, кондитерські та хлібобулочні вироби /  
Desserts, confectionery and bakery products 

Свіжі фрукти (залежно від сезону). 
Fresh fruit (depending on the season). 

50  

Торт “Медовик”. 
Honey cake. 

30 
 

Чізкейк з ягодами. 
Cheesecake with berries. 

30 
 

Пиріжки на Ваш вибір: з фруктами або конфітюром. 
Pies of your choice: with fruit or jam. 

шт. 
 

Свіжоспечений хліб з вершковим маслом. 
Freshly baked bread with butter. 

60/60/20 
 



 

 

 

 
 
 

ВИХІД 
ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

КОНФЕРЕНЦ-БУФЕТ 4  600 
   

Холодні страви / Cold dishes  

Ковбаса зі свинини та яловичини смажена. 
Fried pork and beef sausage. 

25  

Рулет з курки та шинки, фарширований грибами. 
Chicken and ham stuffed with mushrooms. 

25  

Оселедець під шубою з сиром та яблуками. 
Herring under a fur coat with cheese and apples. 

30  

Салат з в’яленими томатами та копченою індичкою. 
Salad with sun-dried tomatoes and smoked turkey. 

30  

Салат «Капрезе» з сиром Моцарелла та бальзамічним соусом. 
Caprese salad with mozzarella cheese and balsamic sauce. 

30  

Овочеве попурі (свіжі овочі, салат та пряна зелень). 
Vegetable potpourri (fresh vegetables, salad and spicy greens). 

30  

Класичні соуси та заправки. 
Classic sauces and dressings. 

10  

   

Суп / Soup 

Суп – пюре з цукіні. 

Soup - zucchini puree. 125  

Або / or   

Солянка м'ясна. 

Meat solyanka. 
125/10  

   

Гарячі страви / Hot dishes 

Філе риби з припущеними овочами. 
Fish fillet with stewed vegetables. 

50/10  

Свинина, тушкована з капустою і яблуками. 
Pork stewed with cabbage and apples. 

50/20  

Куряче філе в хрусткій горіховій скориночці. 
Chicken fillet in a crispy nut crust. 

60  

Томатне різотто. 
Tomato risotto. 

50  



 

 

 

  

Картопля смажена по-домашньому. 
Potatoes are fried at home. 

100  

Овочі на грилі з соусом песто. 
Grilled vegetables with pesto sauce. 

50  

   

Десерти, кондитерські та хлібобулочні вироби /  
Desserts, confectionery and bakery products 

Свіжі фрукти (залежно від сезону). 
Fresh fruit (depending on the season). 

50  

Клафуті з вишнями. 
Klafuti with cherries. 

50 
 

Торт «Наполеон». 
Napoleon cake". 

50 
 

Здобна випічка: булочка з корицею або родзинками. 
Butter pastries: bun with cinnamon or raisins. 

шт. 
 

Свіжоспечений хліб з вершковим маслом. 
Freshly baked bread with butter. 

60/60/20 
 



 

 

 

 

 
 
 

ВИХІД 
ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

КОНФЕРЕНЦ-БУФЕТ 5  750 
   

Холодні страви / Cold dishes  

Свинина, запечена з розмарином (буженина). 
Pork baked with rosemary (boiled pork). 

25  

Рулет з індички зі шпинатом, сиром і беконом. 
Turkey roll with spinach, cheese and bacon. 

25  

Террін з курки з грибами. 
Chicken terrine with mushrooms. 

25  

Салат з копченою масляною рибою, томатами Черрі і 
перепелиними яйцями, заправлений гірчичним соусом. 
Salad with smoked oily fish, cherry tomatoes and quail eggs, 
seasoned with mustard sauce. 

30  

Салат "Цезар" з курячою грудкою та беконом. 
Caesar salad with chicken breast and bacon. 

30  

Салат «Грецький» з сиром Фета та оливками. 
Greek salad with feta cheese and olives. 

30  

Овочеве попурі (свіжі овочі, салат та пряна зелень). 
Vegetable potpourri (fresh vegetables, salad and spicy greens). 

30  

Класичні соуси та заправки. 
Classic sauces and dressings. 

30  

   

Суп / Soup 

Суп – гуляш з яловичини. 

Beef goulash soup. 125/15  

Або / or   

Суп-пюре з брокколі. 

Подається з грінками. 

Broccoli puree soup. 

Served with croutons. 

125/25  

Або / or   

Юшка грибна з галушками. 

Mushroom soup with dumplings. 
125  



 

 

 

 

Гарячі страви / Hot dishes 

Рибний "мікс"- гриль з томатною сальсою та з в'яленими 
оливками. 
Fish "mix" - grilled with tomato salsa and sun-dried olives. 

60/15  

Крученики, фаршировані гречаною кашею й грибами. 
Krucheniki stuffed with buckwheat porridge and mushrooms. 

60  

Курячий шніцель по-віденські з журавлиним соусом. 
Viennese chicken schnitzel with cranberry sauce.                                  

60/15  

Картопля  Гратен. 
Gratin potatoes. 

100  

Спагеті з томатним соусом. 
Spaghetti with tomato sauce. 

50  

Сочевиця з овочами. 
Lentils with vegetables. 

50  

   

Десерти, кондитерські та хлібобулочні вироби /  
Desserts, confectionery and bakery products 

Свіжі фрукти (залежно від сезону). 
Fresh fruit (depending on the season). 

50  

Грушевий флан. 
Pear flan. 

50 
 

Шарлотка яблучна з медом та корицею. 
Apple charlotte with honey and cinnamon. 

50 
 

Тістечка в асортименті. 
Cakes in assortment. 

шт. 
 

Свіжоспечений хліб з вершковим маслом. 
Freshly baked bread with butter. 

60/60/20 
 


