
Сергій Байсаревич в тандемі з Сергієм Башинським змінять 
ваше уявлення про кухню азійських країн і подарують 
незабутньо яскраві феєрверки смаку, щедро приправлені 
східним колоритом.

Численні подорожі, а також навчання в провідних 
ресторанах світу надихають шеф-кухарів на створення 
ексклюзивних кулінарних шедеврів.

Спеціально для того, щоб ви змогли продегустувати 
якомога більше страв, ми впровадили традиційну в Азії 
систему Sharing Style. У меню ви знайдете позначення 
Small - це особливий розмір порцій, який дозволить 
насолодитися найбільшою кількістю смаків протягом 
трапези.

“



Рекомендації для правильного засвоєння  
їжі за символами китайського  
зодіакального календаря

Щур (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) 

Рекомендовано: для гарного самопочуття й тривалого запасу 
енергії активних представників цього знака рекомендована  
білкова їжа. Переважно сира або злегка маринована риба. Трохи 
менше гостроти.

Бик (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Рекомендовано: через агресивність характеру бика, в одязі та 
в харчуванні представникам даного знаку рекомендована їжа 
нейтральних, не надто яскравих відтінків.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Рекомендовано: щоб уникнути конфліктів зі співрозмовниками, 
для внутрішнього балансу цих хижих натур необхідно постійно 
поповнювати організм вегетаріанськими гострими стравами з 
яскраво вираженими смаковими якостями.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Рекомендовано: представники даного знака найчастіше мають 
невисокий рівень лугу в організмі. Їм рекомендовано вживати  
в їжу більше натуральних лужних компонентів, таких як лайм  
і лимон.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Рекомендовано: вогонь, який збирається всередині у 
представників даного знаку, необхідно випускати назовні,  
це допоможе зробити максимально гостра й гаряча їжа.

Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Рекомендовано: докторами східної медицини доведено, що 
представники даного знака мають підвищений рівень  
ферменту протеаза, що відповідає за розщеплення білка. Тому  
їм рекомендовано їсти якомога більше страв з м’яса й птиці.



Рекомендації для правильного засвоєння  
їжі за символами китайського  
зодіакального календаря

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Рекомендовано: для того, щоб підкреслити ніжність і чутливість 
медіума, рекомендовано вживати страви з додаванням молочних 
продуктів.

Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Рекомендовано: всім представникам цього знаку властива дитяча 
безпосередність, і щоб побалувати внутрішню дитину, необхідно 
приділити особливу увагу солодощам.

Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Рекомендовано: для балансу досить яскраво вираженого его, 
представникам цього знаку необхідно їсти рослинну їжу 
спокійних зелених відтінків.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Рекомендовано: в Китаї собаку вважають своїм прабатьком. 
Це найдоброзичливіший знак, тому їм підносять найкращі 
та найдорожчі страви за їх власним смаком, незалежно від 
складових. Наші шеф-кухарі підібрали фірмові страви для 
найкращих друзів.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Рекомендовано: в рік кабана народжуються найартистичніші 
люди. За допомогою цих тварин в Азії збирають горіхи, а в Європі 
— трюфелі, тому рекомендуємо їсти якомога більше страв з 
трюфелями або горіхами для посилення свого артистизму.

Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Рекомендовано: представники цього знака дуже життєрадісні 
та люблять бути в центрі уваги, тому їм особливо важливо, щоб 
страва була фірмовою і містила ексклюзивні інгредієнти або  
шоу-подачу.



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.
- гостре; - дуже гостре; - веган; - small; - ціна за 100 г. 

- нова страва в цьому сезоні 

Фірмова качка по-пекінськи

Приготована за унікальним рецептом з 
дотриманням найдавнішої китайської 
технології, з соковитим м’ясом і 
хрусткою шкіркою

Качка по-пекінськи (ціла качка)

Грудинка з млинцями, овочами та арахісовим хойсін

Локшина удон з качкою та овочами

Хрусткі шматочки качки на кістці, приготовані на WOK

Качка по-пекінськи в класичній подачі (ціла качка)

Подається цілком з млинцями, овочами та арахісовим хойсін

2400

2400



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.
- гостре; - дуже гостре; - веган; - small; - ціна за 100 г. 

- нова страва в цьому сезоні 

Small bites

Едамаме з сіллю Малдон

Едамаме спайсі

Биті огірки

Чері пікантні з кімчі

Перці шішіто з сіллю Малдон

Хрусткий тофу з перцевим соусом 

Хрустка бріош з м’ясом краба, гуакамоле та чорним трюфелем 

Попкорн з креветок

Хрусткий Том ям зі спайсі тунцем і тобіко

140

140

110

240

220

220

590

330

290

Сашимі New Style

Сашимі з дикого гребінця з чорним трюфелем

Сашимі лакедра з соусом юзу-трюфель і чорним трюфелем

Сашимі з тунця з устрично-трюфельним соусом

600

950

550

Сашимі

Лосось

Тунець жовтоперий

Лакедра

Преміум Лакедра

Морський гребінець

Тигрова креветка

Вугор копчений

Восьминіг

270

450

530

730

530

320

420

590

Суші

Лосось

Тунець жовтоперий

Лакедра

Морський гребінець

Тигрова креветка

Вугор копчений

Кав’яр червоний

Кав’яр осетровий

80

130

240

130

80

110

170

520

1 шт



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.
- гостре; - дуже гостре; - веган; - small; - ціна за 100 г. 

- нова страва в цьому сезоні 

Парові булочки Бао

З м’якопанцирним крабом, водоростями сівід і соусом спайсі айолі

З хрусткою качкою, огірком кімчі та ягідним хойсін

Закуски

Салати

Броколі на робаті з йогуртовим соусом і стружкою з тунця

Баклажан, запечений в соусі місо-чилі з кеш’ю,  
хрустким кіноа та йогуртом

Салат з хрусткою качкою, зернами граната й сливовим соусом

Бебі шпинат з трюфельно-устричним соусом і пармезаном

Салат з хрустким баклажаном, страчателою, томатами, горіхами 
кеш’ю, кінзою та сливово-часниковим соусом

495

420

250

320

510

320

310

Гункани

Роли

Лосось спайсі

Тунець спайсі

Морський гребінець з ікрою тобіко

Вугор копчений з огірком

Лакедра з ікрою тобіко та спайсі айолі

Обпалений рол з лакедрою, крабом і трюфельним соусом

З вугром, креветкою панко і сиром Філадельфія

Рол в маменорі з лососем, тигровою креветкою і сиром Філадельфія

З морським гребінцем і чорним трюфелем в обпаленому лососі

Рол з вугром, манго, сиром Філадельфія, та ікрою тобіко

Веганський рол з манго, спаржею та авокадо під горіховим соусом

Обпалений каліфорнійський рол з сиром Філадельфія, авокадо й 
тартаром з лосося

90

130

130

110

130

1050

560

590

730

560

380

310

1 шт



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.
- гостре; - дуже гостре; - веган; - small; - ціна за 100 г. 

- нова страва в цьому сезоні 

Супи

Класичний місо-суп з тофу й вакаме

Том ям з морепродуктами та грибами цаогу

Гаспачо з креветкою 

Гьодза

Гьодза з Wagyu та фуа-гра

130

550

550

420

Спрінг-роли

Нем з качкою темпура та арахісовим хойсін

Нем з вугром, лососем і сиром Філадельфія

Нем з креветкою панко та апельсиновим світ чилі

Спрінг-рол з качкою

Спрінг-рол з креветкою

Спрінг-рол з овочами

380

450

290

240

270

195

WOK

Мікс азійських грибів

Сінгапурська локшина з куркою та креветками

Скляна локшина з телятиною та овочами 

Рис, смажений з морепродуктами, овочами та кімчі

Курка в кисло-солодкому соусі з кінзою й арахісом

410

370

370

490

310



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.
- гостре; - дуже гостре; - веган; - small; - ціна за 100 г. 

- нова страва в цьому сезоні 

Риба • Морепродукти

М’ясо • Птиця

Гарніри

Риба-виноград у кисло-солодкому соусі

Чорна тріска ден місо

Запечений чилійський сібас в чилі-кокосовій глазурі

Лосось з хрусткою скоринкою, битим авокадо,  
едамаме й соусом даші

Восьминіг на робаті в соусі антікучо

Курча в соусі місо-чилі з битим огірком

Рібай USDA Prime на робаті з соусом барбекю-антикучо

Автентична яловичина Wagyu - елітне м’ясо з інтенсивною мармуровістю

Wagyu татакі на гімалайській солі з азійськими соусами

Стейк філе Міньйон Wagyu

Зелена спаржа на робаті

Картопляне пюре з боніто

Жасминовий рис на пару

530

850

1200

520

 
1000

460

570

1700

1700

310

95

75

Десерти

Ванільний чізкейк з малиною 

Крем-брюле з ягодами

Морозиво мочі 

матча-лемонграсс / манго-маракуйя / полуниця-лимон  

310

370

170


