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ЗАКУСКИ / APPETIZERS 

Назва страви грам 
Ціна, 

грн 

М’ясна нарізка 
(м’ясні копченості: шинка, бочок, ковбаса домашня, салямі) 
Meat assortment 

(ham, homemade sausage, salami) 

300 135 

Овочеве соління  
(квашена помідора, квашений огірок, крижавка ,мариновані 
гриби) 
Assorted pickled vegetables 

(pickled tomato, pickled cucumber, pickled cabbage, pickled 

mushrooms) 

400 65 

Закуска з оселедця 
(оселедець маринований, цибуля) 
Pickled herring 

(marinated herring with onion) 

130 45 



Сирна нарізка  
 
Cheese assortment 

 

250 130 

Закуска «Українська» 

(сало солене, часник  квашений огірок) 

Appetizer «Ukrainian» 

(lard salted with garlic,  pickled cucumber) 

200 55 

САЛАТИ / SALADS 

Салат «Грецький» 
(помідор, огірок, перець болг., оливки, листя салату, сир 
фета, оливкова олія) 

«Greek» salad 

(tomato, cucumber, pepper, olives, lettuce leaves, feta cheese, 

olive oil) 

250 65 

Салат «Овочевий»  
(капуста, перець болг.,огірок, помідор, морква,  зелень, 
лимонний соус ) 
«Vegetable» salad(cabbage, pepper, cucumber, tomato carrots, 

greens, lemon sauce) 

 

220 

 

45 



 

Салат «Цезар» з курятиною 
(куряче філе, помідор, яйце, листя салату, грінки, сир 
пармезан, соус Цезар) 

«Caesar» salad with chicken 

(fried chicken fillet served on leaves of salad, tomato, egg, toast, 

seasoned with capers sauce, decorated Parmesan cheese,  

Сaesar sauce) 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

72 

Теплий салат з курятиною 
(курятина, капуста пекінська, морква, перець болг., гриби, 
соєвий соус) 
Warm salad with chicken 

(chicken, chinese cabbage,  carrots, bell peppers., mushrooms, 

soy sauce) 

 

300 

 

65 

Салат «Ді тонно»  
(тунець консервований, перепелине яйце, огірок,  яблуко, 

оливки, горіх, листя салату, соус) 
«Di Tonne» salad 

(canned tuna, quail egg, cucumber, apple ,olives, nuts, lettuce 

leaves, sauce) 

 

250 

 

65 

 



 

ПЕРШІ СТРАВИ / SOUPS 

Борщ український 

Ukrainian borsch 

(red soup with beet) 

250 40 

Бограч  
Bograch 

250 55 

Бульйон курячий  
Chicken broth  

250 40 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

                                                     ПАСТА /ПІЦА/PASTA/PIZZA 

 Паста «Карбонара» 
(спагетті, бекон, яйце, сир пармезан, вершки, зелень) 
Pasta «Carbonare» 

(spaghetti, sowbelly, egg,  cheese parmesan, cream, green) 

350 65 

Паста «Поло» 
(спагетті, курятина, сир пармезан, вершки) 
Pasta «Polo» 

(spaghetti, chicken, cheese parmesan, cream) 

290 60 

Піца «Салямі» 
(салямі, сир, соус) 
Pizza «Salami» 

(salami, cheese, sauce) 

500 80 

Піца «Капричоза» 
(шинка, гриби, помідор, перець болг., сир, оливки, соус) 
Pizza «Capricciosa» 

(ham, mushrooms, tomato, pepper, cheese, olives, sauce) 

500 80 

 

 



 

 

ГАРЯЧІ СТРАВИ  / HOT MEALS 

 Деруни з сметаною 

Potato pancakes with sour cream 
300/50 50 

Язик по-шотландськи  
The tongue in Scotish 

200 80 

 

Вареники з картоплею 

Dumplings with potatoes 

 

300 

 

50 

Пельмені 
Dumplings with meat 

200 60 

 

 

 

 

 



 

ГАРНІРИ / SIDE DISHES 

Картопля по-прованський  
Roasted potatoes 

200 35 

Картопля фрі 
French fries 

200 30 

Банош з сирним соусом  
Banush with cheese sauce  

200 50 

 

 

М’ЯСО / MEAT 

Стейк із свинини  

Pork steak 
150 95 

Ромштекс зі свинини 
(свинина, шинка, печериці, сир твердий, помідори, зелень) 

Rump steak   

(pork, ham, mushrooms, cheese, tomatoes, greens)  

180 95 



Свинина в горщику  

(тушковані шматочки свинини, картопля, морква, цибуля, 
вершки) 

Pork in the pot 

(stewed pork slices, potato, carrot, onion, cream) 

250 90 

Відбивна/ Beaten meat 

 з курятини/chicken                                                                                           

 з яловичини/veal  

 з свинини/pork 

 

 

150 

150 

100 

 

 

50 

75 

70 

Стейк із яловичини  
Beef steak  150 140 

Стейк «Chiсken» 

«Chiсken» steak 150 75 

Бефстроганов 
(яловичина, цибуля, вершки,  картопляне пюре) 
Beef (beef, onion, cream, mashed potatoes) 

120/150 

 

125 

 



Курятинав хрусткій скоринці 
(рулет з курятини, сир, ананас , соус)  

Chicken with crispy crust 

(chicken roll, cheese, pineapple,  sauce) 

300 

 

95 

 

 

 

 

РИБА / FISH 

Стейк з лосося  
Salmon Steak 

 

150 200 

Хек обсмажений в клярі  
Hak fried in batter 

180 85 

 

     

 

 



ГРИЛЬ МЕНЮ / GRILL MENU 

Шашлик з свинини 

Pork kebab 
170 90 

Шашлик з курятини 

Chicken kebab 
170 65 

Ковбаски гриль  
Sausages grilled 

100 42 

Реберця BBQ 

Ribs BBQ 

 

100 

 

45 

Дошка « Гурмана   » 
(Овочі гриль, картопля печена, реберця,BBQ, крильця,  
філе курятини, ковбаска гриль, лаваш, соуси) 
Board  «  Gourmet» 
(Grilled vegetables, baked potatoes, ribs, BBQ, wings, 

chicken fillet, grilled sausage, pita, sauces) 

 

1500 350 

 



Риба Скумбрія запечена 

Baked Mackerel  

100 

 

60 

 

Форель запечена  
Baked trout  

100 

 

30 

 

Короп на грилі 

Сarp grilled 

100 

 

30 

 

Овочі гриль  

Vegetables grilled 

250 52 

Картопля печена  

Baked potatoes 

250 40 

 

Лаваш з моцарелою  

250 52 



Лаваш з домашнім сиром та зеленю  

 

250 82 

 

 

 

 

 

 

ДЕСЕРТИ / DESSERTS 

Наполеон класичний  
Napoleon classic 

150/50 50 

Чізкейк  
Cheesecake 

100/30г 50 

Млинці з сиром 

Pancakes with cheese 
180 30 



Млинці з яблуками 

Pancakes with apples 
180 28 

Штрудель з яблуками та морозивом 

Apple strudel with ice cream 

150/50 

 

 

50 

Морозиво/ Ice cream 

 з фруктами/ with fruit                                                           

 з горіхами і шоколадом/ with nuts and chocolate 

 з джемом / with jam 

 

 

150 

110 

110 

 

 

40 

35 

35 

 

 

Нарізка фруктова 

Assorted fruit 
600 65 

Панакота м`ятна з сезонними фруктами 

Panacota mint with seasonal fruits  
100/30 40 
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