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Меню ресторану "Братислава"
Холодні закуски / Cold appetizers

Тар - тар з лосося з міні тостами
Salmon paste with mini-toasts
Пряний оселедець з цибулею та картопляними часточками
Spicy herring with marinated onion and potato wedges
Карпаччо з телятини з сиром "Пармезан", руколою та  хлібними чіпсами
Veal carpaccio with Parmesan cheese, arugulas and bread chips
М'ясна тарілка власного виробництва (буженина, язик телячий, рулет з гострим перцем, 
ковбаса домашня)
Meat assorted(cold boiled pork, veal tongue, pork roll with spicy pepper, home-made sausages)

Асорті сала з гірчицею, часником та зеленою цибулею
Lard assorted with garlic, mustard and spring onion
Анімація сирів "Aveyron"
Plateau of cheeses "Aveyron"
Італійська винна тарілка (в`ялені томати, оливки, прошутто, пармезан)
Italian Wine Plate(sun-dried tomatoes, olives, prosciutto,Parmesan)

Назва
Салати /Salads

Мікс салатів з слабосолоною сьомгою та сиром "Пармезан" під  медово-гірчичним соусом 
Mixed salad with lightly-salted salmon, honey-mustard sauce and Parmesan

Салат "Нісуаз" 
"Nicoise" salad
"Цезар" класичний з куркою та беконом
Classic "Caesar" with chicken and bacon
Салат з пармською шинкою, виноградом та горіхами з гірчичною заправкою
Salad of Parma ham, grapes, nuts with mustard dressing
Салат з телячого язика,руколи та томатів з вершковим хріном
Salad of veal tongue, arugula and tomatoes with cream horse-radish
"Словацький" з телятини, болгарського перця, чорнослива та маринованої цибулі
"Slovac" salad with beef, sweet pepper, prunes and pickled onions
Салат з сочевицею, грейпфрутом, сиром "Фета" та міксом трав
Mixed salad with lentils, grapefruit and Feta
Овочевий - з заправкою на Ваш смак: олія, сметана, майонез
Vegetable salad with dressing on your choise: oil, sourcream, mayonnaise

Назва
Перші страви/Soups

Борщ "Український" з свинячим реберцем, пампушками та сметаною
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"Ukrainian" borsch with pork ribs, served with pampushkas and sour-cream
Бульйон з кроликом та перепелиним яйцем 
Rabbit broth with quail eggs

Крем-суп з гарбуза та сиром "Маскарпоне"
Pumpkin cream-soup with Mascarpone
Суп-пюре з лісових грибів
Cream-soup of forest mushrooms
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Гарніри/Side dishes
Картопля смажена по-домашньому з лісовими грибами
Fried potatoes with forest mushrooms
Картопля фрі
French fries

Рис відварний з зеленим маслом
Boiled rice with green butter
Овочі гриль
Vegetables grilled

Назва
Гарячі страви та закуски/Main cources and hot appetizers

Філе судака на подушці з пюре цвітної капусти та броколі 
Zander fillet with  mashed cauliflower and broccoli
Лосось зі шпинатом та в`яленими томатами
Salmon fillet with spinach and sun-dried tomatoes
"Sea food" з овочами під вершковим соусом у пательні
Mixed sea food with vegetables and cream sauce in frying pan
Стейк Рібай (ціна за 100 гр підготовленого сирого м`яса)
Steak Ribay (price for 100gr raw meat)

Турнедо з яловичої вирізки та яблуком гриль
Beef Tournedos with grilled apple
Пательня м'ясна з трьох видів м'яса та овочами гриль
Frying pan from three kinds of meat with vegetables
Ніжка кролика в сметанному соусі з білими грибами
Rabbit`s leg with white mushrooms in sourcream sauce

Вирізка свиняча з соусом із чорного інжиру           
Pork fillet  with black fig`s sauce
"Шмат" із свинячого ошийка з соусом із білого  хріну
Hunk of pork neck with white horse-radish sauce
Куряче філе-гріль в гострих спеціях
Chicken fillet grilled in sharp spices 
Котлета "По-київськи"
Chicken Kiev
Вареники  з картоплею, шкварками та смаженою цибулею
Dumplings with potatoes, cracklings and fried onions
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Назва
Десерти/Desserts

Тістечко "Крепвілль" з морозивом
"Crepeville"  cake with ice-cream
Торт "Наполеон" з "рубленого" тіста
"Napoleon" cake
Торт «П`яна вишня»
Cherry-chocolate cake
Тістечко "Анна" - фірмовий рецепт від Шеф-Кондитера
"Anna" cake - original recipe from Pastry-Chef
Асорті морозива з горіхами та шоколадом
Assorted ice-cream with nut and chocolate
Фруктове асорті
Assorted fruits
Десерт дня
Dessert of the day

Хліб/Bread
Хлібна корзинка з вершковим маслом
Home-made bread with butter
Соуси
Sauces in assortment


