
��� 67

��� 59

��� 63

Свіжі овочі до м’яса
Болгарський перець, томати, огірок та зелень

Оселедець з цибулею
Оселедець власного посолу з маринованою цибулею та міксом салату

��� 130Снеки до пива
Бастурма, суджух, махан

��� 30Соління
Квашені огірки, помідори, крижавка, перець чілі та маринована цибуля

Карпаччо з буряка з сиром брі 

������ 129Сирна палітра
4 види благородних сирів з горіхами та соусом із чорної смородини

��� 79

���
�����

168Сет до пива
Крильця буффало, цибулеві кільця, свинні вушка, картопля фрі та 2 соуси 

Хачапурі
Сир сулугуні з подрібленим грецьким горіхом запікається у листовому 
тісті на мангалі

*якщо у Вас є алергія на будь-який продукт, попередьте, будь ласка, про це нашого офіціанта - гостре

��� 113

��� 63

��� 66

Салат із язика з маринованим огірком

Салат з курячою печінкою

��� 53Цибулево-сирний крем суп з цибулею фрі та пармезаном

��� 47Шоколадно-ванільна пана кота

��� 55Ананас гриль у медовій глазурі з морозивом

��� 133Ребра у медово-імбирному соусі

��� 123Яловичий язик на мангалі з соусом із хрону

Тар тар з яловичини 



���
������ 79

���
������

83Біфштекс
Подається з картоплею та фірмовим соусом BBQ

���
���

139Філе-міньйон
Подається з томленими на грилі томатами чері та печерицями

Рібай
Подається з кукурудзою гриль та соусом Tennessee

���
���

888
Австралійський Рібай
Стейк з мармурової яловичини, 120 днів зернового відкорму, 30 днів вологої витримки, подається 
з келихом червоного австралійського вина

��� 65Овочевий
Мікс салату, огірок, томати, перець болгарський, червона цибуля та заправка на Ваш вибір

��� 67

���
�����

75Борщ
Подається зі сметаною, канапкою з салом, цибулею, маринованим корнішоном та горілкою

��� 50Крем-суп зі шпинату

*якщо у Вас є алергія на будь-який продукт, попередьте, будь ласка, про це нашого офіціанта

Гриль бульйон
Курячий бульйон з овочами та куркою смаженими на мангалі

��� 101
Теплий салат з телятиною
Мікс салату, печериці, болгарський перець, спаржева квасоля, 
телятина та фірмова заправка від шефа на основі лікеру Jagermeister

��� 99
Цезар

��� 129Цезар з лососем

Ромен, курка смажена на мангалі, чері, перепелине яйце, пармезан, 
крутони та класичний соус Цезар

Ромен, с/с лосось, чері, перепелине яйце, пармезан, крутони та класичний соус Цезар

Томати, перець болгарський, кабачок, баклажан та синя цибуля запечені на мангалі з часниковою заправкою
��� 55Салат з печених овочів на мангалі

��� 777

Стейк T-Bone з фірмовим соусом до м‘яса
Мармуровий стейк T-Bone, котрий вважають королем серед стейків. Його обожнюють гурмани 
та справжні поціновувачі м‘яса, бо він поєднює в собі найніжніший, найвитонченіший Філе-міньйон 
і більш жорсткий, проте насиченіший та ароматний Нью Йорк, що розділені брутальною 
Т-подібною кісткою. Ми рекомендуємо цей півкілограмовий стейк для справжніх чоловіків,
просмажки Medium Rare, щоб відчути і насолодитись смаком соковитого та смачного м‘яса, 
а також даруємо до нього келих іспанського сухого вина.

- гостре



*якщо у Вас є алергія на будь-який продукт, попередьте, будь ласка, про це нашого офіціанта

��� 34

��� 38

��� 39

Шашлик з телятини

Каре телятини

��� 43Каре ягняти

Шашлик зі свинної шиї

��� 55

��� 61
������ 165

Дорадо

Лосось гриль з медовим соусом та авокадо

��� 93Куряча грудка з соусом карі

Форель річкова

��� 56

��� 59

��� 79

Шашлик з телятини

Каре ягняти

��� 59Каре телятини

Шашлик зі свинини

��� 72

���

���

30Кукурудза гриль

18Картопля по-селянськи

������ 35Картопля фрі з сирним соусом

��� 28Табуле
Булгур зі спеціями, болгарським перцем, огірком та червоною цибулею 

З фірмовим соусом

Овочі гриль
Кабачок, печериці, баклажан, болгарський перець, цибуля

��� 63Чізкейк Нью-Йорк з полуничним соусом

��� 67Шоколадно-банановий торт

��� 52Морозиво

�� 17

�� 25

�� 35

Наршараб

Tennessee

BBQ

�� 18MARINAD �� 15Тар-Тар

�� 19Соус із чорної смородини

�� 15Сирний соус

18Хліб з тандиру 

- гостре


