
 

 

 

МЕНЮ ЛАНЧІВ 
LUNCH MENU 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

ЛАНЧ 1   

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

150 

350 

Котлета по–київськи з вершковим маслом та травами. 
Подається з зеленою квасолею та картоплею «фрі» 
Cutlet in Kyiv style with butter and herbs 
Served with green beans and french fries. 

120/100/50 

Яблучна шарлотка з ванільним соусом. 
Apple charlotte with vanilla sauce. 

100/30 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

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

60/60/20 

   

ЛАНЧ 2   

Борщ український зі сметаною. 
Подається з пампушками та часниковим соусом. 
Ukrainian borsch with sour cream Served with donuts and 
garlic sauce 

250/20/70 

350 

Філе морського судака смажене на грилі. 
Подається з різотто з дикого рису та соусом тар – тар. 
Grilled sea bream pike perch fillet. 
Served with wild rice risotto and tar-tar sauce. 

100/100/20 

Тістечко "Наполеон". 
Napoleon cake. 

100 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

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

60/60/20 
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ЛАНЧ 3   

Грецький салат з сиром Фета, оливками і помідорами. 
Greek salad with feta cheese, olives and tomatoes. 

150 

350 

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

130/120/30 

Бісквітний рулет з карамелізованими вишнями. 
Sponge cake with caramelized cherries. 

100/30 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

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

60/60/20 

   

ЛАНЧ 4   

Курячий бульйон з профітролями. 
Chicken broth with profiteroles. 

150 

400 

Бланкет з телятини. 
Подається з тушкованими овочами. 
Veal blanket. 
Served with stewed vegetables. 

130/120/30 

Клафуті з малини. 
Raspberry clafout. 

100/30 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

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

60/60/20 
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ЛАНЧ 5   

Салат "Цезар" з куркою та смаженим беконом. 
Caesar salad with chicken and fried bacon. 

150 

450 

Юшка грибна з локшиною. 
Mushroom soup with noodles. 

250 

Медальйони із свинини з овочевим соте. 
Pork medallions with sauteed vegetables. 

100/100/30 

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

100/50 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

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

60/60/20 

   

ЛАНЧ 6   

Класичний салат “Олів’є” з м’ясом курки. 
Classic Olivier salad with chicken.                                                                                                                                                                                               

150 

500 

Овочевий мінестроне. 
Vegetable minestrone. 

250 

Яловичина по-строганівськи. 
Подається з пюре із картоплі. 
Beef in Stroganoff style. 

Served with mashed potatoes. 

100/100/30 

Шоколадний брауні з волоськими горіхами. 
Chocolate brownie with walnuts. 

100/50 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

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

60/60/20 
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ЛАНЧ 7   

“Мікс” - салат з прошуто та м’яким сиром. 
Mix is a salad with prosciutto and soft cheese. 

150 

550 

Суп-крем із цвітної капусти з сиром та грінками. 
Cauliflower cream soup with cheese and croutons. 

250 

Філе судака на подушці з томленого шпинату  
під вершковим соусом. 
Pike perch fillet on a pillow of stewed spinach under a creamy 
sauce. 

100/100/30 
 

або / or  

Соте з маринованої курки в кисло – солодкому соусі з 
грибами шиітаке. 
Sauteed marinated chicken in sweet and sour sauce with 
shiitake mushrooms. 

 
220/50 

Фруктовий салат з малиновим кюле. 
Fruit salad with raspberry kule. 

100/50 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

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

60/60/20 

Бокал вина червоного або білого на Ваш вибір (Україна). 
A glass of red or white wine of your choice (Ukraine). 

150 
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ЛАНЧ 8   

Салат з тунцем, картоплею, свіжими помідорами та 
оливками, заправлений соусом вінегрет. 
Salad with tuna, potatoes, fresh tomatoes and olives, seasoned 
with vinaigrette sauce. 

160 

600 

Грибний крем-суп “Капучіно” з грінками. 
Cappuccino mushroom cream soup with croutons. 

250 

Смажене філе морського судака з пряним кус-кусом та 
соусом «Біск». 
Fried pike perch fillet with spicy couscous and Bisque sauce. 

100/100/30 

або / or  

Бістека з телятини з картоплею Гратен та маринованою 
капустою. 
Veal steak with gratin potatoes and pickled cabbage. 

100/100/30 

Чіз кейк з  ягодами. 
Cheesecake with berries. 

140 

Вода мінеральна з газом/ без газу. 
Mineral water with gas / without gas. 

пл./500 

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

60/60/20 

Бокал вина червоного або білого на Ваш вибір (Україна). 
A glass of red or white wine of your choice (Ukraine). 

150 

 


