
 

 

 

РЕСТОРАН 

RESTAURANT 
 

    МЕНЮ /MENU 

 

НАЙМЕНУВАННЯ 

 

СТРАВ /DENOMINATION 

 

 

       ВИХІД 

ПРОДУКЦІI/ 

NET WEIGHT 

 

 

ЦІНА 

в грн. 

з ПДВ/ 

price 

 

ХОЛОДНІ СТРАВИ  /сold  dish 

Справжнє українське сало з житніми тостами 

Подається з часником, гірчицею та хроном 

Real ukrainian lard ( salo) with rye toasts   
Served with garlic, mustard and horseradish 

 

50/50/50 

 
90 

 

САЛАТИ  /salads 
Салат “Грецький” з  сиром Фета та  маслинами 

Greek salad with  Feta  cheese and olives 

 

230 

 
135 

Салат овочевий з томатоми, огірками, солодким перцем та олією  

Vegetable salad with tomato, cucumbers, sweet peppers and oil 

 

230 135 

 

main appetizersГАРЯЧІ   ЗАКУСКИ /  

Картопляна схованка        

Деруни зі шкварками, подаються зі сметаною 

Potato cache  

Potato pancakes with bacon, served with sour cream 

 

200/50/30 135 

 

soups СУПИ /

Бульйон з курки 

Подається з локшиною та перепелиними яйцями 

Chicken broth  

Served with noodles and quail eggs 

 

 

300 

 
115 

Крем-суп з броколі та цвітної капусти  

Подається з (оливковою олією, кедровими горішками) та брус кетою 
300/5/5/50 135 



Cream soup of  broccoli with cauliflower  

Served with  (olive oil, pine nuts) and bruschetta 

 

Борщ український  

Подається зі сметаною 

Borsch 

Served with sour cream 

 

 

300/30/75/30 

 
125 

 

ГАРЯЧІ  CТРАВИ  /main courses 

Філе лосося смажене на грилі 

Подається з тушкованими овочами та соусом Біск 

Salmon  fillet   fried  on  grill 

Served with steamed vegetables and sauce Bisque 

 

 

120/120/30 

 
305 

Каре телятини смажене на пательні  

Подається з овочами гриль та винним соусом з зеленим перцем 

Grilled veal chops  

Served with vegetables fried on grill and wine sauce with green pepper 

 

 

150/100/30 

 
305 

Бiфштекс  з зеленим маслом  

Подається зі смаженою картоплею та білими грибами 

Veal Beef Steak with herbs butter 

Served with fried potatoes and mushrooms  

 

120/100/30 295 

Бефстроганов з яловичини 

Подається з пюре із картоплі  

Beef Stroganoff  
Served with potato puree 

120/100/30 280 

Ескалоп зі свинини з гірчичним соусом 

Подається з картоплею та цибулею 

Escalope of pork with mustard souce  

Served with potato and onions 

 

 

200/100/50/30 

 

 

270 

Котлета по–київські з вершковим маслом та травами 

Подається з зеленою стручковою квасолею та картоплею 

Kiev cutlet with butter and herbs  

Served with green French bean and potatoes 

 

 

120/100/50 

 
165 

Качине філе з фруктами  

Подається з картопляним пюре та вишневим соусом 

Duck fillet with fruits  

Served with mashed potatoes  and cherry sauce 

120/50/100/30 255 

 

ДЕСЕРТИ /desserts 

Млинці з сиром  

Подаються з фруктами та ягідним соусом 

Pancakes with cheese  

Served with fruits and berry souce 

 

 

150/50/30 

 
125 

         
 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cream+of
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cauliflower
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/muddled+strawberry+bruschetta
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=28192_1_2&s1=%EB%EE%F1%EE%F1%FC
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/mashed+potatoes

