ЗАКУСКИ
APPETIZERS

ТАРТАР ІЗ ЛОСОСЯ З АВОКАДО
ТА СОУСОМ КІМЧІ
З трюфельною олією
TARTARE WITH SALMON, AVOCADO
AND KIMCHI SAUCE
with black truffle oil

ТАРТАР ІЗ ТЕЛЯТИНИ

З трюфельною олiєю та кістковим мозком
VEAL TARTARE
with black truffle oil and bone marrow

410
200г

КАРПАЧО З ЛОСОСЯ ІЗ СОУСОМ ШИСО

375

SALMON CARPACCIO WITH SHISO SAUCE

170г

330
180/140г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

ЗАКУСКИ/APPETIZERS

КАРПАЧО З ТЕЛЯТИНИ
З трюфельною олією
VEAL CARPACCIO
with truffle oil

340
200г

ІКРА ЩУКИ

Подається з тостами
PIKE CAVIAR

served with toasts

450
100/50/35г

ХУМУС

180

HUMMUS

200г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

НАША КОПТИЛЬНЯ
OUR SMOKEHOUSE

350

СЬОМГА
Salmon

ОСЕТРИНА
Sturgeon

100г

470
100г

БІЛУГА
Beluga

480

100г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

САЛАТИ
SALADS

САЛАТ ЗІ СМАЖЕНИМ
БАКЛАЖАНОМ І АВОКАДО
SALAD WITH FRIED AUBERGINE AND AVOCADO

ГРЕЦЬКИЙ

Помідори, огірки, солодкий перець,
цибуля,оливки, сир Фета, каперси, крутони
GREEK SALAD

280
250г

275
300г

САЛАТ ІЗ ЦВІТНОЇ КАПУСТИ ТА БЕБІ
ШПИНАТУ З СОЛОНИМ ГОРІХОМ ПЕКАН

270

CAULIFLOWER AND BABY SPINACH SALAD WITH
SALTED PECANS

ТАБУЛЄ

220г

260

TABBOULEH

250г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

САЛАТИ/SALADS

ОЛІВ’Є З КУРКОЮ

165

CHICKEN OLIVIER

200г

БУРАТА З ТОМАТАМИ ТА МІКСОМ ОЛИВОК

САЛАТ ІЗ АРТИШОКАМИ, ЦУКІНІ
ТА СИРОМ ПАРМЕЗАН

240

SALAD WITH ARTICHOKES, ZUCCHINI
AND PARMESAN CHEESE

200г

470

BURATA WITH TOMATOES AND A MIX OF OLIVES

400г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

САЛАТИ/SALADS

САЛАТ ІЗ ТУНЦЕМ, ТОМАТАМИ ТА ОЛИВКАМИ

470
320г

SALAD WITH TUNA, TOMATOES AND OLIVES

ЦЕЗАР

з куркою /WITH CHICKEN
з тигровими креветками /WITH SHRIMPS
CAESAR

250
340

250г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

СУПИ
SOUPS

ТОМ ЯМ НА КОКОСОВОМУ МОЛОЦІ
З МОРЕПРОДУКТАМИ
Подається з паровим рисом

TOM YAM ON COCONUT MILK WITH SEAFOOD
Served with steamed rice

440
400г

ШУРПА ТАШКЕНТСЬКА

Східний ароматний суп із баранячою
корейкою та овочами

350

TASHKENT SHURPA
The fragrant middle eastern soup
with lamb loin and vegetables

400г

ЛАГМАН
УХА СУЛТАНА

Ароматний рибний суп із лосося та судака
SULTAN’S UKHA
Fragrant salmon and pike soup

290

Насичений суп із молодого баранчика з
домашньою локшиною та овочами.
Подається з соусом Лозіжон

220

350г

LAGMAN
Lamb soup with homemade noodles and
vegetables. Served with lozijon sauce.

400/20г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

СУПИ/SOUPS

ОКРОШКА

220

на квасі /ON KVAS
на айрані /ON AIRAN
OKROSHKA

260г

ГАСПАЧО

375

GAZPACHO

300г

ФІРМОВИЙ БОРЩ
IЗ ТЕЛЯТИНОЮ
BRANDED BORSHCH
with veal

190
300/20г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

СТРАВИ З БОРОШНА
FLOUR DISHES

ЧЕБУРЕКИ

Подаються з домашньою аджикою
з бараниною /WITH LAMB

140
140

з телятиною /WITH VEAL
CHEBUREKI SERVED WITH HOMEMADE ADJIKA

140/20г

КУТАБ.

ТОНКА ПЕРЕПІЧКА З ПРІСНОГО ТІСТА.
ПОДАЄТЬСЯ З МАЦОНІ
із сиром сулугуні
/ SULGUNI CHEESE
із зеленню та сиром сулугуні
/ HERBS AND SULGUNI CHEESE
із телятиною
/ VEAL
QUTABS. FLAT CAKE BAKED
OF NON-FERMENTED DOUGH.
SERVED WITH MAZZONI.

130
130
130
100/30г

ГУШЛІ НОН

Рубана баранина в тонкому прісному тісті
з рум’яною скоринкою

160

GUSHLI NON
Minced lamb in thin non-fragmented dough
with golden brown crust

200г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

СТРАВИ З БОРОШНА/FLOUR DISHES

ХАЧАПУРІ

Здобна перепічка з домашнім сиром сулугуні
KHACHAPURI

ПІДЕ З АРОМАТНОЮ
ТЕЛЯТИНОЮ
PIDE WITH FRAGRANT VEAL

220 ХАЧАПУРІ ПО-АДЖАРСЬКИ
260г

260
400г

230

KHACHAPURI ADJARIAN STYLE

ПЕЛЬМЕНІ ВЛАСНОГО ЛІПЛЕННЯ З
ТЕЛЯТИНИ
Подаються зі сметаною
HANDMADE VEAL DUMPLINGS
Served with sour cream

250г

210
200г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

УЗБЕЦЬКІ ПЛОВИ

UZBEK OPEN FIRE PILAFS

СВЯТКОВИЙ

Ташкентський рис Лазер із телятиною,
перепелиними яйцями, родзинками, горохом
нут, жовтою морквою та спеціями
FESTIVE PILAF
Tashkent Lazer rice with veal, quail eggs, raisins,
chickpeas, yellow carrots, and spices

ФЕРГАНСЬКИЙ

Рис Девзіра з м’ясом молодого баранчика,
золотистою цибулею, узбецькою морквою
та ароматним яблуком
FERGANSKY PILAF
Devzira rice with lamb meat, golden onions,
uzbek carrots and fragrant apple

ЧАЙХАНСЬКИЙ

Рис Алянга з бараниною,
золотистою цибулею, жовтою морквою,
барбарисом та зірою
CHAIKHANSKY PILAF
Alanga rice with lamb, golden onions, yellow
carrots, barberry and cumin

350
360г

ДОДАТКИ ДО ПЛОВУ
салат Ачічук

50г

50

смажений часник

30г

35

гранат

20г

50

Achichuk salad

50g

50

Fried garlic

30g

35

Pomegranate

20g

50

350
300г

350
300г

ADDITIONS TO PILAF

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

ХІТИ СХІДНОЇ КУХНІ
HITS OF EASTERN CUISINE

ХІНКАЛІ

з телятиною /WITH VEAL

65

KHINKALI

1шт

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

ГАРЯЧІ СТРАВИ
HOT DISHES

ФАРШИРОВАНИЙ ПЕРЕЦЬ КАПІЯ
з ягням та томатним соусом

STUFFED KAPIA PEPPERS
with lamb and tomato sauce

КОТЛЕТИ ЗІ ЩУКИ
Подаються з пюре

PIKE CUTLETS
Served with mashed potatoes

290
280г

СУДАК IЗ ОРЗО, СВІЖИМ ШПИНАТОМ
ТА СОУСОМ БІСК

490

PIKE PERCH WITH ORZO, FRESH SPINACH
AND BISQUE SAUCE

340г

270
150/150г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

ГАРЯЧІ СТРАВИ/HOT DISHES

ФІЛЕ ЛОСОСЯ

360

Подається з аджикою
SALMON FILLET

КУРЧА ТАБАКА

Смажене під пресом з домашньою аджикою

FRIED CHICKEN IN GEORGIAN STYLE

100г*

460
1 шт

БЕФСТРОГАНОВ

з телятиною та білими грибами,
подається з картопляним пюре

BEEF STROGANOFF

410
180/200г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

КУРЯЧІ КОТЛЕТИ
Подаються з пюре

CHICKEN CUTLETS
Served with mashed potatoes

ШАУРМА З КУРКОЮ

240
130/150/30г

ЯГНЯ З РИЗОТО З СОЧЕВИЦІ
з соусом деміглас

490

LAMB WITH LENTIL RISOTTO
with demiglas sauce

350г

270

SHAWARMA WITH CHICKEN

300г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

М’ЯСНІ СТРАВИ
MEAT

РІБАЙ

Американська мармурова яловичина
/ AMERICAN MARBLED BEEF
Українська мармурова яловичина
/UKRAINIAN MARBLED BEEF
RIBEYE

570
290
100г*

СТЕЙК T-BONE

Американська мармурова яловичина
/ AMERICAN MARBLED BEEF
Українська мармурова яловичина
/UKRAINIAN MARBLED BEEF
T-BONE STEAK

100г*

320

КАРЕ ЯГНЯТИ
RACK OF LAMB

570
290

* за 100 г підготовленого до смаження м’яса
* Per 100g of meat prepared for frying

100г*

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

М’ЯСНІ СТРАВИ/MEAT

ФІРМОВИЙ СТЕЙК МІНЬЙОН ISHAK із дачним салатом
SPECIAL MIGNON STEAK ISHAK With country salad

ЛЮЛЯ-КЕБАБ

620
180/100г

280
280

з телятини /Veal
з баранини /Lamb

LULIA-KEBAB

120г
* за 100 г підготовленого до смаження м’яса
* Per 100g of meat prepared for frying

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

М’ЯСНІ СТРАВИ/MEAT

ШАШЛИК ІЗ ТЕЛЯТИНИ
VEAL BARBECUE

280
100г*

ШАШЛИК КУРЯЧИЙ

150

CHICKEN BARBECUE

100г*

240

КАРЕ ТЕЛЯТИ
RACK OF VEAL

* за 100 г підготовленого до смаження м’яса
* Per 100g of meat prepared for frying

100г*

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

ГАРНІРИ

GARNISHES

190

ЗАПЕЧЕНІ ОВОЧІ
BAKED VEGETABLES

СМАЖЕНА КАРТОПЛЯ
ПО-ДОМАШНЬОМУ
HOMEMADE STYLE POTATOES

260/50г

95
220г

МОЛОДА КАРТОПЛЯ

130

NEW POTATOES

200г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

ДЕСЕРТИ
DESSERTS

АСАЛ

домашній медовик із вершковим кремом
ASAL Homemade honey cake with butter cream

СИРНИКИ
COTTAGE CHEESE PANCAKES

ВАФЕЛЬНИЙ ТОРТ
WAFFLE CAKE

130
130г

250
250/50г

160
130г

ДОМАШНІ ГОРІШКИ
ЗІ ЗГУЩЕНИМ МОЛОКОМ

150

HOMEMADE NUTS
WITH CONDENSED MILK

160г

СЕЗОННІ ЯГОДИ
лохина/blueberry

120

черешня/sweet cherry

90

полуниця/strawberry

80

SEASONAL BERRIES

100г

Любі гості! Деякі страви в меню — алергенні. Якщо ви маєте алергію на будь-який продукт, будь ласка, повідомте нас.
Сервіс 10% додається до рахунку автоматично, але завжди залишається на ваш розсуд. За вашим проханням ця сума може бути прибрана з рахунку, якщо обслуговування було незадовільним.
Dear guests! Some dishes on the menu are allergenic. If you are allergic to any product, please let us know.
10% tips are added to the bill automatically, but rewarding your waiter is always your decision. By your request, tips can be deleted from your bill if you were not satisfied with the service.

