
МЕНЮ
Холодні закуски
Сирне антіпасто 

(Сир Брі, Дор блю, Пармезан, фрукти, м`ята)

М`ясне антіпасто 

(Хамон, Салямі 2 вида, ростбіф, оливки, каперси, томати конфі) 

Сет із чіабати 

(Чіабата, ростбіф, лосось «Гравлакс», мус з авокадо, вершковий крем) 

Фаршмак з грінками 

(Класичний фаршмак з матіаса з ароматними запеченими грінками) 

Ніжний курячий паштет з ягідним соусом 

(Паштет з курячої печінки, брускети, масло вершкове, 

ягідний соус, зелень) 

Хліб в асортименті 

80

90

140

100/30

70/40/10

50

г

Холодні закуски
Террін м`ясний 

(Су-від рулет з рубленого м`яса та овочів, подається з зеленню)

Сирні кульки

(Лосось, крабові палички, куряче філе су-від, яйце куряче, 

плавлений сир, зелень, паприка, мак) 

60

80

Гарячі закуски
Стріпси з курки 

(Смажені в фритюрі шматочки курячого філе 

су-від в паніровці з кукурудзяних пластівців, кетчуп) 

100/30

г

г

Салати
Салат Олів’є з куркою су-від 150

г

Основні страви
Міні Котлета по-київськи з пюре 

(Котлетка по-київськи з сиром моцарелла й зеленню, 

картопляне пюре)

100/100

г

Десерти
Медовик карамельний

Фруктове асорті 

155

150

г

Бар
Узвар

Вода Рейкарц

500

500

мл

Гарячі закуски
Лазан`я з ріккотою 

(Тісто власного виробництва, ріккота зі шпинатом й спеціями, 

сир пармезан, моцарелла, томати)

100

г

Салати
Салат Грецький з маринованою фетою 

Салат Олів`є з куркою су-від

150

150

г

Десерти
Тірамісу 

Фруктове асорті

140

150

г

Бар
Ігристе вино (1пл/2 ос.) (Ламбруско)

Горілка Козацька Рада

Морс журавлиновий (власного виробництва)

Вода Рейкарц 

750

250

500

500

мл

Гарячі страви на вибір
Яловичина Веллінгтон й картопля з прянощами 

(Яловича вирізка, тісто, печериці, картопля, 

соус «Бешамель», соус «Деміглас», зелень)

Лосось в соусі "Унагі" з овочами 

(Стейк лосося су-від, запечений в соусі Унагі, 

з овочами «Аль денте»,  мікрогрін, кунжут) 

Качине філе су-від 

з карамелізованими яблуками 

(Качине філе су-від з карамелізованими 

яблуками й журавлиновим соусом)

170/100

130/120

150/80/50

г

155

130

г

250

мл

Страви
Тальятеллі з мітболами та шпинатом 

(Тальятеллі власного виробництва з мітболами 

в вершковому соусі й шматочками припущеного шпинату) 

Безе Павлова з мандаринами в сиропі 

Напої
Узвар


