
 

 

МЕНЮ ВЕЧЕРЬ 
DINNER MENU 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

ВЕЧЕРЯ / DINNER 1  350 

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

150 

 

Філе риби на пюре з картоплі. 
Подається з соусом “Блю”. 
Fish fillet on mashed potatoes. 
Served with Blue sauce. 

100/100/30 

Яблучний тарт тен. 
Apple tart ten. 

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 

   

ВЕЧЕРЯ / DINNER 2  350 

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

150 

 

Ескалоп зі свинини. 
Подається з печеною картоплею, смаженою цибулею та 
зеленим горошком. 
Pork escalope. 
Served with baked potatoes, fried onions and green peas. 

120/100/30 

Яблучно-малиновий крамбл з вівсяними пластівцями. 
Apple-raspberry crumble with oatmeal. 

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 

  



 

 

 
 
 

ВИХІД 
ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

ВЕЧЕРЯ / DINNER 3  400 

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

150 

 

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 

Пиріг з карамелізованими вишнями. 
Caramelized cherry pie. 

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 

   

ВЕЧЕРЯ / DINNER 4  450 

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

150 

 

Медальйон із телятини в шлейфі з бекону під червоним 
винним соусом. 
Подається зі смаженою картоплею. 
Veal medallion in a trail of bacon with red wine sauce.  
Served with fried potatoes. 

120/100/30 

Тістечко "Наполеон". 
Cake "Napoleon". 

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 

  



 

 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

ВЕЧЕРЯ / DINNER 5  450 

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

150 

 

Філе риби з припущеними овочами та соусом "Лайм". 
Fish fillet with stewed vegetables and Lime sauce. 

100/100/30 

або / or  

Куряче фрикасе з кус-кусом та пряною зеленню. 
Chicken fricassee with couscous and spicy herbs. 

120/100/30 

Шарлотка яблучна з медом та корицею. 
Charlotte apple with honey and cinnamon. 

150 

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 

   

ВЕЧЕРЯ / DINNER 6  500 

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

150 

 

Філе судака на подушці з томленого шпинату та вершковим 
соусом. 
Pike perch fillet on a pillow of stewed spinach and cream 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 

Клафуті з вишнями та шоколадним соусом. 
Klafuti with cherries and chocolate 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 

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

150 

  



 

 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

ВЕЧЕРЯ / DINNER 7  550 

Салат із філе копченої індички заправлений соусом вінегрет. 
Smoked turkey fillet salad seasoned with vinaigrette sauce.  

160 

 

Смажене філе морського судака.  
Подається з полентою та сиром Горгонзола. 
Fried pike perch fillet. 
Served with polenta and Gorgonzola cheese. 

100/100/30 

або / or  

Філе індички фаршироване шпинатом та сиром. 
Подається з паровими овочами. 
Turkey fillet stuffed with spinach and cheese. Served with 
steamed vegetables. 

140/100/30 

Торт “Медовик”. 
Honey cake. 

120/30 

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 

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

150 

   

ВЕЧЕРЯ / DINNER 8  600 
Салат з креветками  заправлений лимонним соусом на 
оливкової олії. 
Shrimp salad seasoned with lemon sauce in olive oil. 

160 
 

Філе сібаса  смажене  з пряними травами.   
Подається з овочевим  рататуєм  та томатною сальсою. 
Sea bass fillet fried with spicy herbs. 
Served with vegetable ratatouille and tomato salsa. 

100/100/30 

або / or  

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

120/100/30 

Шоколадний брауні з волоськими горіхами. 
Chocolate brownie with walnuts. 

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 

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

150 

  



 

 

 
 

ВИХІД 
ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

СКЛАДІТЬ СВОЄ МЕНЮ / MAKE YOUR MENU 

Холодні закуски та салати на ваш вибір: / 
Cold appetizers and salads of your choice: 

 “Мікс”- салат з слабо солоною лососиною. 
"Mix" - a salad with lightly salted salmon. 

160 155,00 

Салат з креветками  заправлений лимонним соусом на 
оливкової олії. 
Shrimp salad seasoned with lemon sauce in olive oil. 

160 
 

175,00 

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

150 110,00 

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

150 90,00 

Салат з ростбіфом. 
Roast beef salad. 

160 145,00 

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

150 115,00 

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

150 115,00 

Салат з філе копченої індички заправлений соусом вінегрет. 
Smoked turkey fillet salad seasoned with vinaigrette sauce. 

160 125,00 

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

150 90,00 

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

160 95,00 

Салат “Грецький” з сиром  та оливками. 
Greek salad with cheese and olives. 

150 90,00 

“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 

 
90,00 

 

Вегетаріанські страви / Vegetarian dishes 

Салат із помідорів з базиліком, червоною цибулею та 
руколою. 
Tomato salad with basil, red onion and arugula. 

160 90,00 

Салат з маринованих овочів  та "мікс" салатом. 
Marinated vegetable salad and "mixed" salad. 

160 
 

115,00 

 



 

 

Гарячі закуски на Ваш вибір / Hot snacks of your choice: 

Філе лосося в медово-соєвій глазурі з карамелізованими 
апельсинами. 
Salmon fillet in honey-soy glaze with caramelized oranges. 

75/50/30 185,00 

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

75/30/75 115,00 

Філе індички з яблуневим чатні. 
Turkey fillet with apple chutney. 

50/100 105,00 

Млинці з курячим жульєном. 
Pancakes with chicken julienne. 

150 105,00 

Баклажани, фаршировані сиром Моцарелла з соусом Песто. 
Eggplant stuffed with mozzarella cheese with Pesto sauce. 

150/50 135,00 

 

Вегетаріанська страва / Vegetarian dish 

Рулетики з цукіні, фаршировані шпинатом під томатною 
сальсою. 
Zucchini rolls stuffed with spinach under tomato salsa. 

120/30 95,00 

 

Супи на Ваш вибір / Soups of your choice 

Курячий бульйон з профіт ролями. 
Chicken broth with profit roles. 

250/20 85,00 

Овочевий мінестроне. 
Vegetable minestrone. 

250 90,00 

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

250 90,00 

Солянка рибна. 
Solyanka fish. 

250 95,00 

Солянка м'ясна. 
Solyanka meat. 

250/20 95,00 

Борщ український з пампушками подається зі сметаною та 
часниковим соусом. 
Ukrainian borsch with donuts is served with sour cream and 
garlic sauce. 

250/20/70 90,00 

 

Гарячі страви на Ваш вибір/ Hot dishes of your choice 

 Філе сібаса  смажене  з пряними травами. 
Подається з овочевим  рататуєм  та томатною сальсою. 
Sea bass fillet fried with spicy herbs. 
Served with vegetable ratatouille and tomato salsa. 

100/100/30 235,00 

Філе судака на подушці з томленого шпинату та вершковим 
соусом. 
Pike perch fillet on a pillow of stewed spinach and cream sauce. 

100/100/30 190,00 



 

 

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

100/100/20 190,00 

Смажене філе морського окуня  з пряним кус-кусом та соусом 
«Біск». 
Fried sea bass fillet with spicy couscous and Biscuit sauce. 

100/100/30 195,00 

Медальйон із телятини в шлейфі з бекону під червоним 
винним соусом. 
Подається зі смаженою картоплею. 
Veal medallion in a trail of bacon with red wine sauce. 
Served with fried potatoes. 

120/100/30 215,00 

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

100/100/30 215,00 

Яловичина по-строганівськи. 
Подається з пюре із картоплі. 
Beef in Stroganoff style. 
Served with mashed potatoes. 

120/100/30 215,00 

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

100/100/30 185,00 

Ескалоп зі свинини. 
Подається з печеною картоплею, смаженою цибулею та 
зеленим горошком. 
Pork escalope. 
Served with baked potatoes, fried onions and green peas. 

120/100/30 185,00 

Відбивна із свинини з гірчичним соусом. 
Подається з тушкованою капустою. 
Pork chop with mustard sauce. 
Served with stewed cabbage. 

130/120/30 175,00 

Філе свинини смажене на пательні. 
Подається з дерунами та соусом із хрону з буряком. 
Pork fillet fried in a pan. 
Served with potato pancakes and horseradish sauce with beets. 

120/100/30 175,00 

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

120/100/30 175,00 

Куряче філе в горіховій скоринці. 
Подається з томатним різотто. 
Chicken fillet in nut crust. 
Served with tomato risotto. 

120/100/30 145,00 

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

120/100/50 
145,00 
 



 

 

Філе індички фаршироване шпинатом та сиром. 
Подається з паровими овочами. 
Turkey fillet stuffed with spinach and cheese. 
Served with steamed vegetables. 

140/100/30 190,00 

Качина ніжка  під медово-гірчичним соусом. 
Подається з тушкованою капустою. 
Duck leg with honey-mustard sauce. 
Served with stewed cabbage. 

120/100/30 175,00 

Куряче фрикасе з кус-кусом та пряною зеленню. 
Chicken fricassee with couscous and spicy herbs. 

120/100/30 145,00 

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

220/50 145,00 

 

Вегетаріанські страви / Vegetarian dishes 

Різотто з білими грибами. 
Risotto with white mushrooms. 

300 125,00 

 

Десерти на Ваш вибір / Desserts of your choice 

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

100/50 85,00 

Яблучно-малиновий крамбл з вівсяними пластівцями. 
Apple-raspberry crumble with oatmeal. 

100 85,00 

Яблучний тарт тен. 
Apple tart ten. 

100/30 85,00 

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

150 85,00 

Клафуті з вишнями та шоколадним соусом. 
Klafuti with cherries and chocolate sauce. 

150 85,00 

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

100/30 85,00 

Шоколадний брауні з волоськими горіхами. 
Chocolate brownie with walnuts. 

100/30 95,00 

Чіз кейк з  ягодами. 
Cheesecake with berries. 

140 95,00 

Панна котта з чорничним конфітюром. 
Panna cotta with blueberry jam. 

100/30 85,00 

Тістечко “Наполеон”. 
Cake "Napoleon". 

120/30 85,00 

Торт “Медовик”. 
Honey cake. 

120/30 85,00 

 



 

 

Вегетаріанські страви / Vegetarian dishes 

Фруктовий салат з малиновим соусом. 
Fruit salad with raspberry sauce. 

150 95,00 

 

 


