
 

 

Вихід гр. Назва Ціна грн. 
 

 

Холодні закуски 

180 Карпаччо з сьомги 250,00 
 (сьомга, лимон, сир пармезан, рук кола, помідори черрі, оливкова олія,грісіні)  

180 Карпаччо з телятини 210,00 
 (телятина, сир пармезан, рук кола, помідори черрі, оливкова олія, грісіні)  

140/60 Сирне плато 180,00 
 (сир брі, сир пармезан, сир дор-блу , моцарелла,  мед)  

300 Овочеве плато 85,00 
 (огірок, помідор, перець болгарський)  

400/50 М’ясне плато  320,00 
 

140/160 
140/160 

(вирізка свинна, домашня ковбаса, грудинка, курка,конина, хрін  ) 

Брускетта з сьомги 
Брускетта з прошутто/з авокадо та тунцем                                                              

 

125,00 
85,00 

130/30 Кростіні з песто із сала ( тости, сало мелене з томатами та чілі ) 95,00 
200/30 Рибне плато  (сьомга, масляна,мідії) 450,00 
200/30 Скумбрія в томатному соусі 110,00 
160        
 
 350     

Пивна тарілка                                                                 
(сировялені ковбаски,махан, мацик,бастурма, грінки ) 

Сет для вина  
(прошутто,бастурма,пармезан,сир дор-блу,моцарелла, ягоди, горіхи, мед) 

210,00 
 
350,00 

100/30 
300 

Сало з часником 
Соління 

75,00 
85,00 

                           Перші страви 

300/50 Борщ український з пампушками 89,00 
300 Суп вершковий з брокколі та пальпетте 115,00 
330 
300 
300 

Суп норвежський з сьомгою 
Крем-суп зі шпинату 
Курячий бульйон з грінками 

165,00 
85,00 
80,00 

 Хлібна корзина (на 4 особи) 65,00 
 Хлібна корзина (на 2 особи) 

 
35,00 

 
 

  
 

 



 

 

Вихід гр. Назва 
 
 

Ціна грн. 
 

Салати 

210 Салат «Мелроуз» 210,00 
 (креветки, яйце, помідори черрі, руккола, салат айсберг, оливкова олія)  

190 Салат з прошутто 185,00 
 (прошутто,перець болгарський, сир дор-блу,помідори черрі,руккола, соус песто)  

275 Салат з тунцем 180,00 
 (тунець,мікс салатів,помідори черрі, огірок, гірчично медовий соус,кедровий горіх)  

255 Салат «Цезар» 145,00 
 (філе курки, салат айсберг, сир пармезан, помідори черрі, крутони, бекон, соус)  

230 Салат теплий з телятини 175,00 
 (телятина смажена, мікс салатів, перець болгарський, в’ялені томати, печериці)  

200 Салат «Капрезе» 125,00 
 (сир моцарелла, помідор, рук кола, крутони, соус песто)  

300 Салат з сьомги «Філадельфія» 225,00 
 (сьомга, сир філадельфія, мікс салатів, соус песто)  

220 Салат  з лосося та авокадо 195,00 
 (лосось солений, авокадо,  мікс салатів, кедровий горіх,соус песто)  

230 Салат «Грецький» 110,00 
 (огірок, помідор, перець болгарський, сир фета, олія оливкова, прянощі)  

   

Гарячі закуски 

150/100 Королівські креветки 380,00 
300/100 Равіолі з м’ясом 125,00 
250/100 Млинці з куркою та грибами 130,00 
200/100 
250/100 

Млинці з сьомгою та шпинатом 
Деруни з мясом 

190,00 
150,00 

                         

                             Пасти 
 

300 Тальятелле  з морепродуктами 235,00 
300 Тальятелле з курячим філе 140,00 
300 Тальятелле «Чотири сира» 145,00 
                                            
 

  

 

Вихід гр. Назва Ціна грн. 



 

 
Риба 

 
300 гр. Сьомга гриль зі шпинатним пюре 370,00 
за 100 гр. Дорадо запечена з лимоном 150,00 
за 100 гр. Короп смажений 85,00 

 
М’ясо 

 
за 100 гр. Стейк з телятини 125,00 
за 100 гр. Стейк свинний 95,00 
за 100 гр. Гусяча ніжка печена 95,00 
за 100 гр. Філе  індички під вишневим соусом 85,00 
280 Бланкет з телятини зі шпинатом 205,00 
280 Медальйони з телятини зі спаржею 280,00 
280 Свинина смажена по-домашньому 195,00 
  

                                        Гарніри 
 

300 Овочі запечені  130,00 
250 Рис з овочами 65,00 
280 Картопляне пюре з сиром пармезан 75,00 
210 Картопля печена дольками з часником 75,00 

 
Соуси 

за 100 гр. Аджика 35,00 
за 100 гр. Соус до м’яса 30,00 
за 100 гр. Вершковий соус до риби 35,00 
за 100 гр. Ягідний соус 35,00 
за 100 гр.  Вершковий соус до десертів                                                       35,00      
 

  
 
  

Вихід гр. Назва Ціна грн. 



 

 
Десерти 

за 100 гр Чізкейк  70,00 
140 гр Панакотта  75,00 
за 100 гр Семіфредо (фірмове морозиво з мигдалем та шоколадними крихтами) 70,00 
270/60 Млинці асорті з ягідним соусом 150,00 
270/70 Млинці з творогом та вершковим соусом 150,00 
350 Молочний коктейль (ванільний,полуничний, шоколадний,банановий) 85,00 
  

                             Фреші 
 

230 Грейпфрутовий 85,00 
230 Апельсиновий 85,00 
230 Яблучно-апельсиново-імбирний 85,00 

Сніданки 

1 порц Сніданок звичайний 180,00 
 (гречка з ковбасками, овочевий гарнір, узвар/чай/кава)  

1 порц Сніданок  по-італійськи 180,00 
 (сосиски, яйце, мікс салатів ,узвар/чай/кава)  

1 порц 
1 порц 

Яєчня з лососем та сиром «Філадельфія»              
Круасан з лососем                                                        

240,00 
210,00 

1 порц Круасан з куркою                                                         180,00 
   

200/130 Сирники з медом та сметаною 180,00 
   
400 Вівсяна каша на молоці 85,00 
 

* Якщо сума замовлення перевищує 1000 грн додатково оплачується обслуговування у розмірі 10% 
 

 
 
 

 

Затверджено   «___» __________  20___р.                                                                                               
_________________________В. М. Ковалець 

 

 

 


