
Вихід

Салати/ Salads

Овочевий салат з Фетою під прованським соусом 220 г
Vegetable Salad with Feta under Provence sauce
Теплий салат з мікс овочами та телятиною гриль 280 г
Warm Salad with mixed vegetables and grilled veal
Теплий салат з курячої печінки під медово-гірчичним соусом 200 г 
Warm shicken liver salad with honey-mustard sauce
Салат “Амбер” з качиною грудинкою, копченим беконом під медово-гірчичним соусом 235 г
Salad  "Аmber" with duck breast, smoked bacon with honey-mustard dressing
Cалат “Цезарь”з курячою грудинкою та беконом 255 г
Caesar salad with chicken breast and bacon
Cалат “Цезарь”з тигровими креветками 230 г
Caesar salad with tiger shrimps
Салат з тигрових креветок та селерою 200/50 г
Tiger shrimp salad with celery

Холодні закуски/ColdAppetizers

Капрезе з томатами, базиліком та сиром Моцарелла 280 г
Bruschetta with tomatoes, basil and Mozzarella cheese
Парфе з качиної печінки 90/50/60 г
Duck liver parfait
Карпаччо з телятини під соусом Бальзамік з сиром Пармезан 130/40 г
Beef Carpaccio with Balsamic dressing and Parmesan cheese
Карпаччо з лосося з мікс салатом та Пармезаном 150 г
Salmon Carpaccio with mixed salad and Parmesan cheese
Тар тар з лосося з каперсами 250 г
Salmon tar tar with capers
Ікра щуки з хлібцями 60/50 г
Pike Caviar with crisp toasts
Млинці з лососем та сиром 210/30 г
Pancakes with tender salmon and spinach
Букет із свіжи х овочів (огірок, помідор, перець бол гарський, редис, цибуля, кріп, петрушка) 460 г
Fresh Vegetable Bouquet ( cucumber, tomatoes, sweet pepper, radish, onion, dill, parsley)
Рибне асорті (лосось с/с, масляна) 200 /40г
Fish assorted (light salted salmon, oily)
М’ясне европейське асорті (Пармська шинка, Коппа Магретта,салямі Контадіно) 175 г
Assorted  European meat plate (Parma ham, Copa Magretta, salami Contadino)
М’ясне українське асорті (буженина, рулет курячий,ростбіф, домашня ковбаса) 360/30 г
Assorted Ukrainian meat plate (cold baked pork, chicen roll, roast beef, home sausages)
Сирна тарілка українська (сир Сулугуні, Моцарелла, Едем) 150/70 г
Ukrainian cheesboard (Suluguni cheese, Mozzarella, Edem)
Тарілка сирів з горіхами і медом (Бергадер, Камамбер, Пармезан Ріжіано, Старий Амстердам) 160/30 г
International cheeseboard with nuts  ( Bergader, Camambert, Parmesan Reggiano, Old Amsterdam)
Асорті з сала (сало зі спеціями, з прорістю, копчене) 210/30 г
Assortment from a lard (lard with spices, with meat layer, smoked)
Оселедець атлантичний з кримською цибулею та картоплею 150/45/100 г
Atlantic herring with crimean onion and potatoes
Соління бочкові (огірок, помідор, капуста) 310 г
Barrel pickles (cucumber, tomatoes, cabbage)

Cупи / Soups

Французький цибулевий суп з швейцарським  та крутоном 250/50 г
French onion soup with Swiss cheese and crouton
Крем -суп грибний 250 г
Mushroom cream-soup
Суп із судака 350 г
Soup of pike perch
Солянка 350/30
Solyanka
Курячий бульйон з домашньою локшиною 330

Гарячі закуски/ HotAppetizers



Баклажани запечені з Моцареллою в прованських травах 200 г
Eggplants baked with Mozzarella in Provence herbs
Крильця Теріякі з мікс салатом 160/70 г
Teriyaki wings with mixed salad
Креветки Баттерфляй з коктейльним соусом (вагова страва ) 100/30/30 г
Butterfly  tiger shrimps with cocktail sauce
Картопляні оладки зі сметаною 200/40 г
Potato pancakes with  sour cream
Лаваш з Сулугуні 150 г
Pita bread with Suluguni

Рибні страви/ Fishdishes

Філе лосося на подушці зі шпината з білими грибами 150/100/50г
Seared Salmon fillet on a bed of spinach with mushrooms
Судак гриль на шпинатно-рисовій подушці 200/130/80 г
Grilled zander on spinach-rice  pillow
Філе Сібаса на сковороді, на грилі або запечене 120/50/40 г
Sea-bass fillet: pan-fried, grilled or baked
Дорадо із золотистою скоринкою та овочами гриль (вагова страва) 100/100/40/50 г
Dorado with goldish skin and grilled vegetables

М’ясні страви/ Meat dishes

Стейк з телятини 200/20/60 г
Veal steak
Котлети парові з теля тини під овочевим соусом 130/50/35г
Steamed veal cutlets under vegetable sauce
Хрустка качка в с хідному стилі (без кісток) 300/30/160 г
Crispy boneless Duck oriental style
Кордон Блю з шинкою, сиром Едам, Моцареллою і соусом Песто (подається з рататуєм) 270/50/30 г
Chicken Cordon Blue with ham, Edam, Mozzarella and sauce Pesto (seved up with ratatouille)

Гарніри/ Side Orders

Картопля пюре 200 г
Mashed potato
Шпинат з білими грибами 150 г
Spinach with white mushrooms
Овочі під соусом Песто: на грилі або на пару 220/25 г
Vegetables under Pesto sauce at Your preference (grilled or steamed)
Картопля фрі 150 г
Steak fries
Картопля по-провінційному 150 г
Fried Potato wedges
Рис з овочами 200 г
Rice with vegetables
Картопля смажена з лисичками 250

Соуси/ Sauces

Соус-крем з білим вином та травами 50 г
White wine and fresh herb cream sauce
Соус Барбекю 50 г
Barbecue sauce
Соус Порто 50 г
Porto sauce
Соус Песто 50 г
Sauce Pesto
Соус Тар-тар 50 г
Tar tar sauce

Борошняні вироби/ Bread and Pastry

Шоті (грузинський хліб) 300 г
Shoti (Georgian bread)
з пшеничного борошна
of wheat flour



з житнього борошна
of rye flour
Булочка житня 45 г 
Rye bur
Булочка з кунжутом 60 г 
Sesame bur

Десерти / Desserts

Французький трюфельно-шоколадний пиріг 100/40 г
French truffle chocolate cake
Гарячий шоколадний Фондант 75/40 г
Hot chocolate Fondant
Крем-брюле 130/30 г
Crème brulee
Шоколадний трюфель 1 шт.
Chocolate truffle
Фруктовий салат в кошику 300 г
Ftuit salad  in a basket
Сирний торт з карамельно-полуничним соусом 170/30/50 г
Cottage cheese cake with caramel-strawberry sauce
Медовик 150/30
Сирники по домашньому 200/50 г
Cottage cheese pancakes home-style

Сири а-ля карт:
Selection of cheeses to Your preference

Бергадер 30/20 г
Bergader
Камамбер 30/20 г
Camambert
Пармезан Ріжіано 30/20 г
Parmesan Reggiano
Старий Амстердам 30/20 г
Old  Amsterdam

Морозиво
Ice-cream

Морозиво з манго 100 г
Морозиво Страчателла 100 г
Морозиво карамельне 100 г
Морозиво ванільне 100 г
Морозиво фісташкове 100 г
Морозиво пломбір 100 г
Морозиво шоколадне 100 г

Сорбет
Sorbets

Сорбет лимонний 100 г
Сорбет лісові ягоди 100 г
Сорбет вишневий 100 г

* знижка не поширюється


