


ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ Вихід, г Ціна, грн.
Сало по-домашньому [А*] 100/30/20 185,00
Бастурма 50 120,00
Гриби мариновані лісові 150 220,00
Оселедець слабосолений [А*] 100 130,00
Овочі свіжі                                                              100 90,00
Асорті благородних сирів 250 390,00

*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.



САЛАТИ Вихід, г Ціна, грн.
Салат з капусти та огірком                 200 120,00

Цезар з куркою [А*]                                                 220 300,00

Цезар з креветками [А*]                                                 220 370,00

Гриль салат з телятиною [А*]    250 340,00

Салат овочевий з заправкою
(сметана, оливкова олія, 
горіхова заправка) 

200 180,00

*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.



*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.

ПЕРШІ СТРАВИ Вихід, г Ціна, грн.
Борщ з пампушками [А*] 300/60/30 170,00
Грибна юшка 300 250,00
Бульйон курячий [А*] 300 130,00
Уха по-царськи 300 210,00



*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ Вихід, г Ціна, грн.
Деруни зі шкварками [А*] 200/50 220,00
Деруни з грибами [А*]  200/50 220,00



*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.

ГАРЯЧІ СТРАВИ Вихід, г Ціна, грн.
Курча Тапака з картоплею 
та розмарином 1 шт 400,00

Філе судака 
з соусом тартар [А*] 200/30 360,00



*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.

ПАСТА Вихід, г Ціна, грн.
Карбонара [А*] 250 240,00
Альфредо [А*] 250 240,00



*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.

МАНГАЛ-МЕНЮ Вихід, г Ціна, грн.
Шашлик зі свинини (ошийок) 100 180,00
Шашлик із курячого філе [А*]                  100 130,00
Каре телятини                                                      100 200,00
Дорадо гриль                                                       1 шт 360,00
Філе сьомги на вугіллі 100 320,00
Креветка на вугіллі 
з соусом чилі                                                      100 250,00



*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.

ГАРНІРИ Вихід, г Ціна, грн.
Овочі-гриль [А*] 200 200,00
Картопля по-домашньому 200 80,00
Картопля пюре [А*] 200 80,00
Картопля фрі                                                      150 80,00



*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.

СОУСИ Вихід, г Ціна, грн.
Аджика 50 55,00
Сацебелі 50 55,00
Наршараб 50 80,00
Тартар [А*] 50 55,00
Хрін [А*] 50 20,00
Майонез [А*] 50 20,00
Гірчиця[А*] 50 20,00
Кетчуп 50 20,00



*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.

ВИПІЧКА Вихід, г Ціна, грн.
Хачапурі по-Аджарськи [А*] 300 220,00
Хачапурі по-Імеретинськи [А*] 500 250,00
Хачапурі пеновані [А*] 300 220,00
Піца по-Домашньому [А*]             500 270,00
Піца «Маргарита» [А*] 400 190,00
Хліб 
(тостовий або український) [А*] 1 шт 7,00

Французька булочка
(темна або світла) [А*] 1 шт 10,00



*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.

ДЕСЕРТИ Вихід, г Ціна, грн.
150 140,00Наполеон класичний
150 140,00Торт Захер

150/50/20 140,00Шоколадний фондан [А*]

50,00
Морозиво на вибір         
(ваніль,фісташка,шоколад) [А*]                          50



*А - страва має в рецептурі інгредієнти, які можуть викликати алергію. Детельніше за 
інформацією зверніться до адміністратора ресторану.

ПРОХОЛОДНІ НАПОЇ Вихід, г Ціна, грн.
Узвар [А*] 250 45,00
Морс 250 45,00
Фреш з апельсину 250 160,00
Фреш з яблука 250 100,00
Фреш з моркви 250 100,00
Фреш з грейпфруту 250 170,00



Згідно ТР ТЗ 021/2011 «Про безпеку харчової продукці», в
маркуванні харчового продукту повинні бути вказані алергени,
які можуть викликати алергічну реакцію:

1) Арахіс і продукти його переробки;
2) Аспартам і аспартам-ацесульфама сіль;
3) Гірчиться та продукти ї переробки;
4) Діоксид сірки і сульфіти, якщо їх загальний вміст складає
більше 10 міліграмів на один кілограм;
5) Злаки, що містять глютен і продукти їх переробки;
6) Кунжут і продукти його переробки;
7) Люпин і продукти його переробки;
8) Молюски продукти їх переробки;
9) Молоко і продукти його переробки (у тому числі лактоза;
10) Горіхи продукти їх переробки;
11) Ракоподібні та продукти їх переробки;
12) Риба і продукти ї переробки;
13) Селера і продукти ї переробки;
14) Соя і продукти ї переробки;
15) Яйця і продукти їх переробки;
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