
 

 
 

МЕНЮ АПЕРЕТИВІВ ТА БЕНКЕТІВ 
APERITIF AND FEAST MENU 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

АПЕРЕТИВ 1   

Канапе з копченою лососиною. 
Canapes with smoked salmon. 

30 

200 

Канапе з сирокопченою ковбасою, огірками та зеленню. 
Canapes with smoked sausage, cucumbers and herbs. 

30 

Канапе з шинкою, помідорами та зеленню. 
Canapes with ham, tomatoes and herbs. 

30 

Оливки. 
Olives. 

15 

Фруктова композиція. 
Fruit composition. 

100 

   

АПЕРЕТИВ 2   

Канапе  з зернистою лососевою ікрою. 
Canapes with grainy salmon caviar. 

20 

300 

Канапе з копченою лососиною. 
Canapes with smoked salmon. 

30 

Канапе з шинкою, помідорами та зеленню. 
Canapes with ham, tomatoes and herbs. 

30 

Сирне плато з медом та горіхами. 
Cheese plateau with honey and nuts. 

60/30/20 

Оливки. 
Olives. 

15 

Фруктова композиція. 
Fruit composition. 

100 

Листкові палички. 
Leaf sticks. 

20 

  



 

 

 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

МЕНЮ 1  1100 
   

Холодні страви та закуски (в стіл) / Cold dishes and snacks (on the table) 

   

Рибні закуски / Fish snacks 

Слабосолона лососина та копчена масляна риба з лимоном та 
каперсами. 
Lightly salted salmon and smoked oily fish with lemon and 
capers. 

60/25 

 
Філе оселедця з печеною картоплею та маринованою 
цибулею, з  домашньою олією. 
Herring fillet with baked potatoes and pickled onions, with 
homemade oil. 

35/50/15 

   

Овочева закуска  / Vegetable appetizer 

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

50  

   

М’ясні закуски / Meat appetizer 

Сирокопчена ковбаса в прянощах. 
Smoked sausage in spices. 

15  

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

30 
 

Рулет з курки, фарширований горіхами. 
Chicken roll stuffed with nuts. 

30 
 

Ковбаса смажена по-домашньому. 
Homemade sausage. 

30 
 

Подаються з маринованими корнішонами та помідорами 
"Черрі". 
Served with pickled gherkins and cherry tomatoes. 

30 
 

   

Салати (в стіл)/ Meat appetizer 

Салат “Нісуаз” з тунцем, каперсами та анчоусами. 
Nisuaz salad with tuna, capers and anchovies. 

50  

“Мікс” - салат з ростбіфом та в’яленими оливками. 
Mix is a salad with roast beef and sun-dried olives. 

50  

Класичний салат "Олів'є". 
Classic salad "Olivier". 

50  

Соуси: хрін, гірчиця, майонез. 
Sauces: horseradish, mustard, mayonnaise. 

20/20/20  



 

 

 

 

  

Гаряча закуска / Hot appetizer 

Завиванці зі свинини з сметанним соусом. 
Подаються з картопляними крокетами. 
Pork curls with sour cream sauce. 
Served with potato croquettes. 

75/30/75 

 

 
Гаряча страва (на Ваш вибір 50/50) /Hot dish (of your choice 50/50) 

Філе судака на пюре із картоплі. 
Подається з соусом “Блю” та помідорами “Конфі”. 
Pike perch fillet on mashed potatoes. 
Served with Blue sauce and Confie tomatoes. 

100/100/30  

Або / or   

Бістекка з телятини. 
Подається з картоплею «Гратен» та овочами. 
Veal steak. 
Served with gratin potatoes and vegetables. 

100/100/30  

 
Десерти / Desserts 

Святковий торт (або один із наших вишуканих десертів). 
Holiday cake (or one of our delicious desserts). 

150  

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

60/60/20  



 

 

 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

МЕНЮ 2  1300 
   

Холодні страви та закуски (в стіл) / Cold dishes and snacks (on the table) 
   

Рибні закуски / Fish snacks 

Слабосолона лососина та копчена масляна риба з лимоном та 
каперсами. 
Lightly salted salmon and smoked oily fish with lemon and 
capers. 

60/10/10 

 

Рулет з лосося та судака, фарширований сиром. 
Salmon and pike perch roll stuffed with cheese. 

50/10 

   

Овочева закуска  / Vegetable appetizer 

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

50  

Домашні соління (огірки, помідори та гриби). 
Homemade pickles (cucumbers, tomatoes and mushrooms). 

50  

   

М’ясні закуски / Meat appetizer 

В’ялена шинка. 
Dried ham. 

20  

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

30 
 

Ростбіф з телятини. 
Veal roast beef. 

30 
 

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

30 
 

Подаються з маринованими корнішонами та помідорами 
"Черрі". 
Served with pickled gherkins and cherry tomatoes. 

30 
 

   

Салати (в стіл)/ Meat appetizer 

“Мікс”- салат з  лососиною, авокадо та помідорами "Черрі". 
"Mix" - salad with salmon, avocado and cherry tomatoes. 50  

Оселедець під шубою з сиром та яблуками. 
Herring under a fur coat with cheese and apples. 50  

Салат "Цезар" з куркою "гриль", беконом та сиром Пармезан. 
Caesar salad with grilled chicken, bacon and Parmesan cheese. 50  

Соуси: хрін, гірчиця, майонез. 
Sauces: horseradish, mustard, mayonnaise. 

20/20/20  



 

 

 

  

Гаряча закуска / Hot appetizer 

Домашні ковбаски, смажені на пательні. 
Подаються з дерунами та цибулею "фрі". 
Homemade sausages fried in a pan. 
Served with potato pancakes and onions. 

75/75/30 

 

 
Гаряча страва (на Ваш вибір 50/50) /Hot dish (of your choice 50/50) 

Філе лосося з тушкованими овочами та соусом "Біск". 
Salmon fillet with stewed vegetables and Biscuit sauce. 

100/100/30  

Або / or   

Медальйони з телятини зі смаженою картоплею та  грибами. 
Veal medallions with fried potatoes and mushrooms. 

120/100/30  

 
Десерти / Desserts 

Свіжі фрукти (залежно від сезону) на замовлення. 
Fresh fruit (depending on the season) to order. 

100  

Святковий торт (або один із наших вишуканих десертів). 
Holiday cake (or one of our delicious desserts). 

150  

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

60/60/20  



 

 

 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

МЕНЮ 3  1500 
   

Холодні страви та закуски (в стіл) / Cold dishes and snacks (on the table) 
   

Рибні закуски / Fish snacks 
Слабосолона лососина та копчена масляна риба з лимоном та 
каперсами. 
Lightly salted salmon and smoked oily fish with lemon and 
capers. 

60/10/10 

 

Листковий пиріг з лососем, сиром та шпинатом. 
Puff pastry with salmon, cheese and spinach. 

50/20 

Філе оселедця з печеною картоплею та маринованною 
цибулею, з  домашньою олією. 
Herring fillet with baked potatoes and pickled onions, with 
homemade oil. 

35/50/15  

   

Овочева закуска  / Vegetable appetizer 

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

50  

Домашні соління (огірки, помідори та баклажани гострі з 
шафраном та горіхами). 
Homemade pickles (cucumbers, tomatoes and eggplant spicy 
with saffron and nuts). 

75  

   

М’ясні закуски / Meat appetizer 
Сирокопчена ковбаса в прянощах. 
Smoked sausage in spices. 

15  

Рулет зі свинини, запечений з часником та розмарином. 
Pork roll baked with garlic and rosemary. 

30 
 

Ростбіф з телятини. 
Roast beef with veal. 

30 
 

Ковбаса смажена по-домашньому. 
Home-made sausage. 

30 
 

Подаються з маринованими корнішонами та помідорами 
"Черрі".  
Served with pickled gherkins and cherry tomatoes. 

30 

 

Кури, фаршировані смаженими печерицями та цибулею, 
запечені. 
Подаються з карамелізованими яблуками. 
Chickens stuffed with fried mushrooms and onions, baked 
Served with caramelized apples. 

50/30 

 

   



 

 

 

  

Салати (в стіл)/ Meat appetizer 

“Мікс”- салат з копченою лососиною, перепелиними яйцями 
та помідорами “Черрі”. 
"Mix" - a salad with smoked salmon, quail eggs and cherry 
tomatoes. 

50  

Салат з телячим язиком, карамелізованими грушами та 
яйцями-пашот, заправлений гірчичним соусом. 
Salad with veal tongue, caramelized pears and poached eggs, 
seasoned with mustard sauce. 

50  

Класичний салат "Олів'є". 
Classic salad "Olivier". 50  

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

50  

Соуси: хрін, гірчиця, майонез. 
Sauces: horseradish, mustard, mayonnaise. 

20/20/20  

 
Гаряча закуска / Hot appetizer 

Рулет із індички та бекону 
Подається з кремовою полентою та грибним соусом. 
Turkey and bacon roll. 
Served with cream polenta and mushroom sauce. 

80/50/30 

 

 
Гаряча страва (на Ваш вибір 50/50) /Hot dish (of your choice 50/50) 

Філе сібаса з томатною сальсою. 
Подається на овочевому соте з вершковим соусом. 
Sea bass fillet with tomato salsa. Served on a vegetable sauté 
with a creamy sauce. 

100/100/30  

Або / or   

Качка, тушкована з кисло-солодкими яблуками. 
Подається з тушкованою капустою. 
Duck stewed with sweet and sour apples. 
Served with stewed cabbage. 

140/100/30  

 
Десерти / Desserts 

Свіжі фрукти (залежно від сезону) на замовлення. 
Fresh fruit (depending on the season) to order. 

100  

Святковий торт (або один із наших вишуканих десертів). 
Holiday cake (or one of our delicious desserts). 

150  

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

60/60/20  



 

 

 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

МЕНЮ 4  1800 
   

Холодні страви та закуски (в стіл) / Cold dishes and snacks (on the table) 
   

Рибні закуски / Fish snacks 

Ікра зерниста лососева. 
Подається з млинцями та лимоном. 
Grain salmon caviar. 
Served with pancakes and lemon. 

10/20/10/5 

 
Слабосолона лососина та копчена масляна риба. 
Подається з лимоном та каперсами. 
Lightly salted salmon and smoked oily fish. 
Served with lemon and capers. 

60/10/10 

Королівські креветки з імбірем на водоростях. 
King prawns with ginger on seaweed. 

50/30  

   

Овочева закуска  / Vegetable appetizer 

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

50  

Домашні соління (огірки, помідори та баклажани гострі з 
шафраном та горіхами). 
Homemade pickles (cucumbers, tomatoes and eggplant spicy 
with saffron and nuts). 

75  

   

М’ясні закуски / Meat appetizer 

В’ялена шинка з медовою динею. 
Dried ham with honey melon. 

20/3  

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

30 
 

Рулет з курки, фарширований горіхами. 
Chicken roll stuffed with nuts. 

30 
 

Ковбаса смажена по-домашньому. 
Homemade sausage. 

30 
 

Подаються з маринованими фруктами. 
Served with pickled fruit. 

50 
 

Карпаччо з телятини. 
Подається з листям рукколи та пластівцями сиром Пармезан. 
Veal carpaccio. 
Served with arugula leaves and flakes of Parmesan cheese. 

50/30 

 

   



 

 

 

 

Салати (в стіл)/ Meat appetizer 

Салат з креветками, авокадо та помідорами “Черрі”, 
заправлений лимонним соусом на оливкової олії. 
Salad with shrimp, avocado and cherry tomatoes, seasoned with 
lemon sauce in olive oil. 

50  

Салат "Цезар" з куркою "гриль", беконом та сиром Пармезан. 
Caesar salad with grilled chicken, bacon and Parmesan cheese. 

50  

“Мікс”- салат з овочами та бринзою, заправлений 
домашньою олією. 
"Mix" - a salad with vegetables and cheese, seasoned with 
homemade oil. 

50  

Асорті із європейських сирів з виноградом та горіхами. 
Assorted European cheeses with grapes and nuts. 

60/30/20  

 
Гаряча закуска / Hot appetizer 

Качина грудка. 
Подається з журавлиновим соусом та карамелізованими 
фруктами. 
Duck breast. Served with cranberry sauce and caramelized fruit. 

90/40/30 

 

 
Гаряча страва (на Ваш вибір 50/50) /Hot dish (of your choice 50/50) 

Філе дорада смажене з пряними травами. 
Подається на різотто з овочами. 
Sea bream fillet fried with spicy herbs. 
Served with risotto with vegetables. 

100/100/30  

Або / or   

Медальйони з телятини з вишневим соусом. 
Подаються з картоплею Гратен та зеленою квасолею. 
Veal medallions with cherry sauce. 
Served with gratin potatoes and green beans. 

100/100/30  

 
Десерти / Desserts 

Свіжі фрукти (залежно від сезону) на замовлення. 
Fresh fruit (depending on the season) to order. 

100  

Святковий торт (або один із наших вишуканих десертів). 
Holiday cake (or one of our delicious desserts). 

150  

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

60/60/20  


