
Холодні закуски / Starters

230 280,00

 Карпачо з лосося та морського гребінця з рукколою, вокаме, 
болгарським перцем, сиром Пармезан, оливковою олією та лимоном 
Salmon carpaccio stuffed with scallops. Served with side of arugula, olive oil and lemon
     
Карпачо з яловичини, з рукколою, сиром Пармезан під оливковою олією 
та соусом  Алі- олі
Veal carpaccio with arugula, parmesan, topped with Alioli sauce and olive oil

Сирне Плато « Нобіліс» - розкішне поєднання сирів  Пармезан, Камамбер, 
Горгонзола, Козиного Валенсе, Королівського, з трьома видами горіхів 
та виноградом із персиковим соусом
Cheese plate “Nobilis” with Camembert, Parmesan, Gorgonzola, 
Goat cheese and Gauda with nuts, grapes and peach sauce

Рибне Плато -  асорті із слабосоленої сьомги, смаженого вугря, 
копченої масляни з каперсами та маслинами

 Fish platter with smoked escolar, salted salmon and fried eel

М'ясне Плато з прошутто, запеченою свининою, курячим рулетом, 
запеченою ковбасою, копченою полядвицею з пікантним соусом хрін
Meat platter with prosciutto, baked pork, chicken roll, salami 
and backed sausage with horseradish sauce
   
Чорна ікра 
Подається з грінками, перепелиними яйцями та вершковим маслом
Black caviar
Served with toast, butter and quail eggs 

Червона  ікра
Подається з грінками та вершковим маслом
Red caviar
Served with toasts and butter

М'ясний паштет з грінками та винним желе
Meat pate with toasts and wine jelly 

Тар - тар із сьомги з авокадо та грінками 
Salmon tartare with avocado and toast

Тар - тар з яловичини з грінками
Veal tartare with toasts

Слабосолена сьомга з червоною ікрою, крем – сиром та грінками
Salted salmon with red caviar, cream cheese and toasts

гр/g грн/UAH

М'ясне асорті власного приготування/ Home-made meat platter

М'ясні  додатки/ Meat application

Ковбаса салямі Фует  с/к 
Salami Fuet

Ковбаса салямі Італійська с/к 
Italian Salami

Прошутто
Prosciutto

Бастурма 
Pastrami

Буженина запечена з  прованськими травами
Pork baked with Provence herbs

Рулет курячий
Chicken roll

Грудинка свинна запечена
Baked pork chest

300 350,00

380 750,00

380 350,00

50 3000,00

70 700,00

220 170,00

210 340,00

190 240,00

70,00

40,00

50,00

60,00

60,00

60,00

80,00

210 380,00

280 470,00

ціна за 50 г

 Карпачо з лосося та морського гребінця з рукколою, вокаме, 
болгарським перцем, сиром Пармезан, оливковою олією та лимоном 
Salmon carpaccio stuffed with scallops. Served with side of arugula, olive oil and lemon
     

Основне меню - 10 екземплярів
Скорочене (нічне) меню - 10 екземплярів
Алкогольне (винна карта) меню - 8 екземплярів



Салати/ Salads

300 280,00

Теплий салат на грилі – філе перцю, помідори чері, печериці, гливи, 
стучкова квасоля, кримська цибуля та морква обсмажені в соусі чилі  з :
Warm grilled salad with bell pepper �llet, cherry, tomatoes, champignons, 
oyster mushrooms, asparagus, red onions and carrots  fried in chili sause with:
           - телятиною 
            veal
           - куркою 
            chicken
           - лангустинами 
            shrimps

Теплий овочевий салат з Фетою під кисло-солодким соусом
Warm vegetable salad with Feta cheese under  sweet-and-sour sauce

Салат « Буше» із козиним сиром, горіхами кеш'ю та грушею фламбе 
під медово – гірчичним соусом
Salad le Bouche with goat cheese, cashew and �ambé pear, �avored 
with honey-mustard sauce

Салат із смаженим вугрем, водоростями Вокаме, філе болгарського перцю 
під соусом Орієнталь
Salad with fried eel, Wokame seeweed, pepper under Oriental sauce

Салат « Цезар» (Листя салату Айзберг, Лоло Біонда, Лоло Росса, 
Руккола, бекон, сир Пармезан, помідор чері, огірок, крутони 
під класичною заправкою « Цезар»)
Caesar salad with cherry tomatoes, cucumber, garlic, croutons, bacon, 
parmesan with classic “Caesar”sauce: 
На Ваш вибір:
On your choice:
           - смажена телятина
            grilled veal
           - смажена курка 
            grilled chicken
           - смажені лангустини 
            grilled shrimps
           - смажена сьомга  
            grilled salmon

Салат « Грецький» з пікантною гірчичною заправкою
Greek salad with spicy dressing

Салат з рукколою, кедровими горіхами, помідорами чері 
та сиром Пармезан у поєднанні з :
Salad with arugula, pine nuts, cherry tomatoes and parmesan cheese combined with:
           - смаженою телятиною 
            grilled veal
           - смаженою куркою
            grilled chicken
           - смаженими лангустинами 
            grilled shrimps

гр/g грн/UAH

300 330,00

250 320,00

300 380,00

330 370,00

340 270,00

290 350,00

290 350,00

300 250,00

290 170,00

220 340,00

220 230,00

200 350,00

300 170,00



Гарячі закуски/ Hot appetizers

130 450,00Фуа - гра на піраміді з карамелізованих яблук 
під соусом з малини і чорної смородини
Foi gras on apple pyramid with raspberry and black currant sauce

Креветки гриль на свіжому салатному листі з гранатовим соусом 
Grilled shrimps with fresh salad and pomegranate sauce

Сир Камамбер фрі з соусом із журавлини 
Fried Camembert with cranberry sauce

Жульєн із білих грибів під сирною скоринкою 
Julien with porcini mushrooms under cheese crust

Баклажан запечений із сиром Моцарелла в томатному соусі 
Baked eggplant with mozzarella cheese and tomato sauce 

Перець  болгарський  фарширований по - діжонськи -  свининою, 
стручковою квасолею, сиром  Гауда, томатами  
Stuffed pepper with pork, Gauda cheese, asparagus and tomatoes

Млинець  з червоною ікрою, сметанним соусом, зеленою цибулею
Crepes with red caviar

Сир Сулугуні запечений в тісті філо з малиновим соусом
 Suluguni cheese baked in �lo dough with raspberry sauce

гр/g грн/UAH

250 220,00

120 170,00

350 250,00

350 220,00

400 210,00

15 20,00

270 470,00

Паста/ Pasta

« Аль Порчіні » з білими грибами та вершковим соусом 
“Al Porcini” with porcini mushrooms and cream sauce

« Карбонара» з копченостями та грибами 
під вершковим соусом з часником та базиліком              
“Carbonara” with smoked meat, mushrooms under creamy Garlic-Basil sauce

«Паста Аль саллон» з лососем та вершковим соусом
Pasta «Al salmone» with salmon and cream sauce

«Паста з креветками»
«Pasta with shrimps»

«Паста з соусом песто та моцареллою»
«Pasta with pesto sauce and mozzarella»

Додаток - Сир Пармезан 
Parmesan cheese

230 160,00

150 270,00

150 150,00

320 320,00

270 190,00

350 200,00



Страви з риби/ Fish entrees

280 530,00Філе дорадо на подушці зі шпинату, філе болгарського перцю 
та моркви під соусом «Камамбер» 
Grilled Dorado �llet on pillow of spinach, bell pepper 
and carrots under Camembert sauce 
 
Стейк з сьомги з червоною ікрою під рибним соусом

 Salmon Steak with red caviar under �sh sauce

Річкова форель запечена з овочами під рибним соусом 
River trout baked with vegetables  and �sh sauce
 

280 460,00

260 560,00

Супи/ Soups

300 240,00Крем-суп з білих грибів
 Cream soup with porcini mushrooms

Іспанський гороховий суп з помідорами та смаженим беконом, 
подається з часниковими сухариками 

 Spanish pea soup with tomatoes and bacon. Served with garlic croutons

Кален Скинк - рибний суп з білою рибкою на вершках, 
подається з грінками 

 Cullen Skink – Creamy �sh soup with trout. Served with toasts

Крем - суп з броколі 
 Cream soup with broccoli 

гр/g грн/UAH

300 180,00

300 130,00

300 120,00



Страви з птиці/Poultry 

350 490,00Качина ніжка запечена із карамелізованим яблуком та апельсиновим соусом
Duck con�t baked with caramel apple under orange sauce

Куряча  грудка фарширована томатами та грибами, 
з лисичками та  сиром Пармезан

 Chicken breast stuffed with tomatoes, mushrooms and Parmesan cheese

гр/g грн/UAH

350 250,00

Страви з м'яса/ Meat Entrees

300 480,00Філе телятини зі смаженим сиром Камамбер під малиновим соусом 
Beef �llet with grilled Camembert cheese under raspberry sauce

Філе телятини на подушці з тушкованих лисичок у вершковому соусі 
Beef �llet on the pillow of stewed chanterelles in cream

Свинина з білими грибам під  сирним соусом « Камамбер» 
Pork with porcini mushrooms under Camembert sauce
 
Стейк з яловичини з аджикою 
Beef Steak with spicy sauce

300 450,00

330 480,00

240 480,00



Українська сторінка/ 

         Ukrainian Traditional Cuisine 

350 220,00Українська закуска - два види сала, смалець, шпек, соус-хрін, часник,
зелена цибуля, корнішони та грінки з бородинського хліба
Ukrainian snak - two types of salo, lard, speck, gravy, horseradish, 
garlic, green onion and toasts

Оселедець з обсмаженою картоплею, кримською цибулею та рукколою 
Herring with boiled potatoes, onions and arugula 

Салат « Олів'є» на Ваш вибір:
 “Olivier” salad for your choice:
           - з копченим м'ясом
            smoked meat
           - з слабосоленою сьомгою та ікрою тріски
            salted salmon and caviar

Грибна юшка з домашньою локшиною, підбита вершками 
Noodle soup with mushrooms and sour cream

Курячий бульйон з домашньою локшиною та куркою 
Chicken noodle soup

Борщ український зі сметаною, свининою, пампушками та салом 
Ukrainian borsch with meat, sour cream, buns and salo

Деруни з картоплі на Ваш вибір:
Potato pancakes served with:
           - з  підливою з білих грибів 
            mushrooms sauce
           - зі сметаною 
            sour cream

гр/g грн/UAH

380 200,00

230 120,00

300 180,00

280 100,00

300 90,00

340 140,00

330 120,00

330 100,00



Вареники з картоплею або капустою на Ваш вибір:   
Dumplings with potato/ cabbage served with:
           - з підливою з білих грибів 
            mushroom sauce
           - шкварками та цибулею
            onions and bacon
           - сметаною
            sour cream

Стейк зі свинної шиї, подається зі смаженими печерицями та аджикою 
Pork Steak served with fried mushrooms and spicy sauce

Котлета по - київськи, подається на часниковій грінці 
Kiev Chicken Cutlet served on garlic toasts

Картопля смажена з гливами та цибулею 
Baked potatoes with oyster mushrooms and onions

360 250,00

260 250,00

240 70,00

400 120,00

Сирна запіканка з малиновим соусом 
Cheese pudding with raspberry sauce

Яблуко запечене з медом та горіхами  
Baked apple with honey and nuts

200 100,00

за 100 50,00



Гарніри/ Side dishes

250 110,00Овочі тушковані у вершках 
Vegetables  stewed with cream

Овочі гриль 
Grilled vegatables

Картопляне пюре  
Mashed potatoes

Картопля запечена з розмарином 
Potatoes baked with rosemary

Рис з овочами 
Rice with vegetables

Шпинат тушкований з вершками, білими грибами та сиром Пармезан 
Steamed spinach in cream with mushrooms and Parmesan

гр/g грн/UAH

200 110,00

200 70,00

200 60,00

180 150,00

150 60,00

Картопляне пюре з пармезаном  
Mashed potato with Parmesan chees

150 110,00



Десерти/ Desserts

250 120,00Крем- брюле 
Запечений вершковий крем з хрумкою карамельною скоринкою, 
кулькою ванільного морозива і малиновим соусом     
Crème brûlée 
A rich custard base with a crispy crust, served with vanilla ice-cream 
and strawberry sauce

Тірамісу 
Легке печиво Савоярді, просочене кавою та Амаретто, з какао 
та кремом на основі сиру Маскарпоне
Tiramisu
A light Savoyard biscuit fused with coffee and amaretto, 
topped with cocoa served on a base of creamed mascarpone cheese

Штрудель «Старовіденський» 
Яблучний штрудель з морозивом та ванільним соусом
Old-Viennese Strudel
Apple strudel served with ice-cream and  vanilla sauce

Шоколадний фундант 
Теплий шоколадний кекс з шоколадом всередині, подається 
з ванільним соусом та фруктовим морозивом
Chocolate Fondant 
Hot chocolate brownie with hot chocolate inside, 
served with vanilla sauce and fruit ice-cream

Чізкейк «Нью Йорк» з вишнею фламбе 
New York Cheesecake with �ambé cherries 

Салат «Фреско Фрут» 
Фруктовий салат  з ванільним соусом і лікером Крем де Касіс
Fresco Fruit salad
Fruit salad with vanilla sauce and Crème de Cassis liqueur 

Панна Котта з малиновим соусом  
Panna Cotta with raspberry sauce

Макаронс в асортименті  
Macaroons in stock 

Морозиво на Ваш вибір:  
Шоколадне, ванільне, фруктове
Ice-Cream on your choice:
Chocolate, vanilla, fruit, raspberry 

Соус на Ваш вибір: 
Малиновий , карамельний, ванільний
Sauce on your choice:
Raspberry, caramel,  vanilla

Млинці з лікерно – апельсиновим  соусом «Сюзетт» 
Crepes with orange – liqueur Suzette sauce

гр/g грн/UAH

150 120,00

200 170,00

270 130,00

160 90,00

260 110,00

160 80,00

30 55,00

80 70,00

50 20,00

150 60,00



75,00 1125,00

60,00 900,00



60,00 900,00

60,00 900,00



130,00

130,00

130,00

190,00

220,00

170,00

160,00

260,00

580,00

900,00

2400,00

1080,00

2600,00

360,00

1300,00

1300,00

1300,00

1900,00

2200,00

1700,00

1600,00

2600,00

4060,00

6300,00

16 800,00

7560,00

18 200,00

1800,00

65,00

65,00

65,00

95,00

110,00

85,00

80,00

130,00

290,00

450,00

1200,00

540,00

1300,00

180,00

100 мл/ml

Aperol 190,00 1900,0095,00

300,00 1500,00150,00



900,00

1100,00

940,00

6300,00

7700,00

6580,00

450,00

550,00

470,00

100 мл/ml

340,00 3400,00170,00

1180,00 11 800,00590,00

21 p/ y.o.
700 мл/ml

3000,00 21 000,001500,00

700,00 4900,00350,00

540,00 3780,00270,00

1100,00 7700,00550,00

2600,00 18 200,001300,00

360,00 3600,00180,00

290,00 2900,00145,00

700 мл/ml

700 мл/ml

700 мл/ml

700 мл/ml



Malibu
Kahlua

290,00

290,00

2900,00

2900,00

145,00

145,00

100 мл/ml

260,00

260,00

2600,00

2600,00

130,00

130,00

290,00

270,00

2900,00

2700,00

145,00

135,00

340,00

240,00

3400,00

2400,00

170,00

120,00
240,00
180,00

2400,00
1800,00

120,00
90,00

280,00 2800,00140,00

330,00

160,00

3300,00

800,00

165,00

80,00

160,00 800,0080,00

160,00 800,0080,00

80,00 400,0040,00

90,00 450,0045,00

1000 мл/ml
1000 мл/ml

1000 мл/ml



80,00

80,00

95,00

95,00

95,00

240,00

240,00

Алкогольні гарячі напої/ 
Bottled Water

Глінтвейн
Wine mulled

200 мл/ml

200 мл/mlГлінтвейн безалкогольний
Non-alcoholic mulled wine



Мінеральна вода, прохолодні напої/ 
Bottled Water

300 55,00

мл/ml грн/UAH

250 15,00

250 25,00

330 50,00

330 50,00

330 60,00

250 40,00

250 40,00

250 40,00

40,00

750 70,00

400 90,00

400 70,00

Моршинська Преміум слабогазована /

Моршинська Преміум (скло) / Morshynska Premium (glass)

Morshynska Premium Low-carbonated

Morshynska Premium Still water

Galicia

250



250 250,00

250 80,00

250 90,00

250 50,00

250 50,00

250 50,00

250 100,00

250 90,00

400 130,00

400 130,00

400 130,00

400 130,00

мл/ml грн/UAH



330

330

330

330
330

330
330

330
330

330
330

45,00

45,00

45,00

45,00
45,00

45,00
45,00

45,00
45,00

65,00
45,00

мл/ml грн/UAH

30

120
15
40
50

180
200

120
200
150

45,00

45,00
45,00
50,00
45,00
50,00
55,00

75,00
50,00

105,00

30 45,00/ NespressoНеспрессо

/ Latte NespressoЛате Неспрессо 200 55,00

Ганпаудер Жу Ча  / Gunpowder Zhu

Англійський сніданок  / English Breakfast

Гірські трави чебрець / Mountain  Herbs

Ред Фрут Флаш / Red Fruit Flash
Полуничний залп / Strawberry Flip

Ройбуш полуниця з вершками / 
Rooibush Strawberry Cream

Женьшенева долина / Ginseng Valley

30

120

15
40

50

180

200

120

200
150

50,00

50,00

50,00
55,00

50,00

55,00

60,00

80,00

55,00
180,00

30 50,00/ NespressoНеспрессо

/ Latte NespressoЛате Неспрессо 200 60,00

330

330

330

50,00

50,00

50,00

мл/ml грн/UAH

Чайна карта / Tea card

Англійський сніданок / Engl ish Breakfast

Ерл Грей / Earl Grey 

З  Green teaелений чай /

Зелений Дракон / Green Dragon

Золотий жасмин / Jasmine Gold

Трав’яні та фруктові  суміші/ 

Herbal& fruit infusions

Крем Оранж / Cream Orange®

Аюрведа трави та імбир /
Ayurveda Herbs & Ginger

Солодкі ягоди / Sweet Berries

Велнес / Wellness

Фруктова ромашка / Fruity Camomile

Чорний чай Black tea/

330 50,00

330 50,00

330 50,00

330 50,00

330 50,00

330 50,00

330 75,00

Подвійне еспресо  / Double espresso 60 100,00
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