
 

 
 

МЕНЮ ФУРШЕТІВ 
BUFFET MENU 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

БАНКЕТ - КОКТЕЙЛЬ   

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

20 

300 

Канапе з копченим лососем та зеленим салатом. 
Canapes with smoked salmon and green salad. 

30 

Канапе з салямі, огірками та зеленню. 
Canapes with salami, cucumbers and herbs. 

30 

Канапе з в'яленою шинкою та ананасом. 
Canapes with dried ham and pineapple. 

30 

Канапе з сиром Брі та виноградом. 
Canapes with brie cheese and grapes. 

30 

Салат з креветками «Бебі» та помідорами «Черрі» (в шоті). 
Salad with baby shrimp and cherry tomatoes (shot). 

40 

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

50 

Тістечка (в асортименті). 
Cakes (in stock). 

шт. 

  



 

 

 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

ФУРШЕТ 1  650 
   

Холодні закуски / Cold appetizers 

Канапе з копченим лососем та зеленим салатом. 
Canapes with smoked salmon and green salad. 

30 

 Канапе з філе скумбрії холодного копчення на житньому 
хлібі. 
Canapes of cold-smoked mackerel fillets on rye bread. 

30 

Канапе з салямі, огірками та зеленню. 
Canapes with salami, cucumbers and herbs. 

30  

Канапе зі свининою, смаженою з розмарином. 
Canapes with pork fried with rosemary. 

30  

Канапе з курячим рулетом. 
Canapes with chicken roll. 

30  

Канапе з сиром Моцарелла та помідорами «Черрі». 
Canapes with Mozzarella cheese and cherry tomatoes. 

30  

Профітролі з крабовий салат. 
Profiteroles with crab salad. 

30  

Салат з телячим язиком, каперсами та свіжими овочами. 
Salad with veal tongue, capers and fresh vegetables. 

40  

   

Гарячі закуски / Hot appetizers 

Рибні «міні»- шашлички з соусом Тартар. 
Fish "mini" - kebabs with Tartar sauce. 

40/10  

Курячі «міні»- шашлички з соусом Барбекю. 
Chicken "mini" - barbecue with Barbie sauce. 

40/10 
 

Домашні ковбаски, смажені на пательні з цибулею «фрі». 
Homemade sausages fried in a pan with french fries. 

40/10 
 

Кіш Лорен з беконом та сиром. 
Kish Lauren with bacon and cheese. 

40 
 

Бурекаси з картоплею на шпинатом, з гострим томатним 
соусом. 
Burekas with potatoes on spinach, with spicy tomato sauce. 

40/10 
 

Тарталетка з грибним жульєном. 
Tartlet with mushroom julienne. 

40 
 

Лаваш з домашнім сиром, прянощами та зеленню. 
Pita bread with cottage cheese, spices and herbs. 

40 
 

 

 
  



 

 

 

 

  

Десерти / Desserts 

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

50  

Тарталетка з фруктами. 
Tartlet with fruit. 

50  

Тістечка (в асортименті). 
Cakes (in stock). 

шт.  

«Міні»- пиріжки з конфітюром. 
"Mini" - pies with jam. 

шт.  



 

 

 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

ФУРШЕТ 2  750 
   

Холодні закуски / Cold appetizers 

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

20 

 
Канапе з слабосолоною лососиною та сиром Філадельфія. 
Canapes with lightly salted salmon and Philadelphia cheese. 

30 

Філе маринованого оселедця на житньому тості   з 
перепелиним яйцем та маринованою цибулею. 
Marinated herring fillet on rye toast with quail egg and pickled 
onion. 

30  

Канапе з ростбіфом та гірчичним соусом. 
Canapes with roast beef and mustard sauce. 

30  

Канапе з курячою грудкою та карамелізованими яблуками. 
Canapes with chicken breast and caramelized apples. 

30  

М'ясне парфе на тості. 
Meat parfait on toast. 

30  

Брускета з помідорами, сиром Фета та базиліком. 
Bruschetta with tomatoes, feta cheese and basil. 

30  

"Мікс"- салат з в'яленою шинкою та овочевим тартаром. 
"Mix" - a salad with dried ham and vegetable tartar. 

40  

Салат з філе індички, кус-кусом та перцем  Халапеньо. 
Salad with turkey fillet, couscous and jalapeno peppers. 

40  

"Мікс"- салат з тунцем, каперсами та анчоусами (в шоті). 
"Mix" - a salad with tuna, capers and anchovies (in shot). 

40  

   

Гарячі закуски / Hot appetizers 

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

40/10  

"Міні"- шашлички з яловичини, з гострою томатною 
сальсою. 
"Mini" - beef skewers with spicy tomato salsa. 

40/10 

 

Куряча печінка смажена в беконі з чорносливом. 
Chicken liver fried in bacon with prunes. 

40 
 

Пиріг з сиром та цибулею-порей. 
Cheesecake and leek. 

40 
 



 

 

 

 

  

Млинці з курячим жульєном. 
Pancakes with chicken julienne. 

40 
 

Овочеві  "міні"- шашлички. 
Vegetable "mini" - kebabs. 

40/10 
 

   

Десерти / Desserts 

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

50  

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

40  

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

40  

Пиріг з карамелізованими вишнями. 
Caramelized cherry pie. 

40  

Тістечка (в асортименті). 
Cakes (in stock). 

шт.  



 

 

 

 
ВИХІД 

ПРОДУКЦІЇ/ 
NET WEIGHT 

ЦІНА 
UAH 

PRICE 

   

ФУРШЕТ 3  1150 
   

Холодні закуски / Cold appetizers 

Валован з зернистою лососевою ікрою. 
Valovan with grainy salmon caviar. 

10/20/5  

Канапе з слабосолоною лососиною та сиром Філадельфія. 
Canapes with lightly salted salmon and Philadelphia cheese. 

30  

Канапе з копченою масляною рибою та ікрою. 
Canapes with smoked oily fish and caviar. 

30  

Канапе з копченою  скумбрією,  авокадо та маринованим 
імбірем. 
Canapes with smoked mackerel, avocado and pickled ginger. 

30  

Канапе з салямі, огірками та зеленню. 
Canapes with salami, cucumbers and herbs. 

30  

Канапе зі свининою, смаженою з розмарином. 
Canapes with pork fried with rosemary. 

30  

Канапе з курячою грудкою та карамелізованими яблуками. 
Canapes with chicken breast and caramelized apples. 

30  

Хамон з медовою грушею. 
Jamon with honey pear. 

30  

Гаспачо з королівською креветкою та мікрогріном. 
Gazpacho with king prawn and microgreen. 

40  

"Мікс"- салат з ростбіфом та в'яленими помідорами. 
"Mix" - a salad with roast beef and sun-dried tomatoes. 

40  

Салат з фуа-гра та цитрусовим конфітюром. 
Salad with foie gras and citrus jam. 

40  

Овочеве попурі з соусом Блю. 
Vegetable potpourri with blue sauce. 

50  

Овочеві роли. 
Vegetable rolls. 

30/10/5  

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

30/5/5  

   

Гарячі закуски / Hot appetizers 

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

60/15  



 

 

 

 

 

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

40/10 
 

Новозеландські мідії під винно-цедровим соусом з базиліком. 
New Zealand mussels in wine-zest sauce with basil. 

30/10 
 

Телятина в медово-соєвій глазурі з грілованими помідорами 
"Черрі". 
Veal in honey-soy glaze with grilled cherry tomatoes. 

40/15 

 

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

40/25/10 

 

"Міні"- піца з в'яленою шинкою та сиром Моцарелла. 
"Mini" - pizza with dried ham and mozzarella cheese. 

40 
 

Овочевий Кіш Лорен. 
Vegetable Kish Lauren. 

40 
 

   

Десерти / Desserts 

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

50  

Тірамісу. 
Tiramisu. 

40  

Профітролі з вершковим кремом, глазуровані шоколадом. 
Profiteroles with cream, glazed with chocolate. 

40  

"Міні"- чізкейк з ягодами. 
"Mini" - cheesecake with berries. 

40  

Тістечка (в асортименті). 
Cakes (in stock). 

шт.  

Хрусткі листкові палички з тмином та паприкою. 
Crispy leaf sticks with cumin and paprika. 

20  


