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Органічна цільнозернова вівсяна крупа з кумкватом, лохиною та сиропом 
топінамбура 
Organic whole grain oatmeal with kumquat, blueberries and Jerusalem artichoke syrup

390 227

Боул з тунцем, бурим кіноа, авокадо і томатами
Bowl with tuna, brown quinoa, avocado and tomatoes

280 376

Яйця пашот зі слабосоленим лососем, фокаччо, пашированим аспарагусом та  
соусом «Голандез» з червоною ікрою
Poached eggs with lightly salted salmon, focaccia, mashed asparagus and golandez sauce with red caviar

200 346

Скрембл зі свіжими томатами, рамен салатом і фетою
Scramble with fresh tomatoes, ramen salad and feta

240 247

Омлет із сиром та ковбаскою з індички на грилі
Omelette with cheese and turkey sausage

240 259

Сирники без глютену і цукру.  
Подаються зі свіжими ягодами та сиропом топінамбура
Cottage cheese pancackes without gluten and sugar. 
Served with fresh berries and Jerusalem artichoke syrup

240 256

Боул-гранола. 
За вашим бажанням подається з мигдалевим молоком чи натуральним йогуртом. 
Подається з полуницею та лохиною
Bowl-granola.  
Optionally with almond milk or natural yogurt.  
Served with strawberries and blueberries

380 247
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Устриця «чорна королева» з соусом Брюнуаз
Oyster «black queen» with Brunoise sauce

1 136

Ікра червона
Red caviar

100/100 657

Ікра щуча
Pike caviar

100/100 657

Тартар з лосося. Сервірується гірчично-каперсовим соусом, припущеним аспарагусом, житніми чіпсами 
і крем-букка з червоною ікрою
Salmon Tartar. Served with mustard-caper sauce, stewed asparagus, rye chips and Bukka cream with red caviar

220 386

Тірадіто з тунця Блюфін з соусами Понзу-юзу, овочами піко-де-гайос і перуанська ваніль
Tuna Tiradito Bluefin with Ponzu yuzu sauces, pico de gaios vegetables and peruvian vanilla

200 389

Карпаччо з лосося з імбірно-цитрусовим соусом,ароматною руколою і хлібцями з пророщеної гречки
Salmon carpaccio with ginger and citrus sauce, fragrant arugula and bread  
from sprouted buckwheat

200 327

Карпаччо з яловичини з житніми хлібними чіпсами, руколою і крем-трюфелем
Beef carpaccio with rye bread chips, arugula and truffle cream

200 355

Біф тартар рол Сервірується крем-фреш з трюфелем
Beef tartare roll. Served with cream fresh with truffles

200 369

Рол в'єтнамський з тунцем 
Vietnamese roll with tuna

1 326

Рол в'єтнамський з крабом, манго і авокадо
Vietnamese roll with crab, mango and avocado

1 498

Рол в’єтнамський з вугрем
Vietnamese roll with eel

1 319

Тунець Блюфін гратенірований з горіхами
Bluefin tuna gratinated with nuts

180 427

Равлики в базиліковій олії з овочевим жульєном і фундуком
Snails in basil oil with vegetable julienne and hazelnuts

150 356

Камамбер з печі з арахісовим крамблом, інжиром в соусі та ягодами
Camembert baked in oven 
with crumble peanut, figs in sauce and berries

150 365

Медальйони фуа-гра з пашированою грушею в ягідному соусі
Foie gras medallions with mashed pear in berry sauce

200 549

Сири гурме 
Gourmet cheeses

650 1547

Фруктово-ягідний сет
Fruit and berry set

1400 2500
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Бьянкіні 
Салат з шовковистим сиром буррата, базиліковим песто, рукколою та томатами 
Bianchini 
Salad with silky burrata cheese, basil pesto, arugula and tomatoes

260 389

Салат з креветками, авокадо, крем-бальзамік з трюфелем та рукколою
Salad witth shrimps, avocado, balsamic cream with truffle and arugula

180 398

Салат з м'ясом краба, авокадо та томатами
Salad with crab meat, avocado and tomatoes

230 598

Салат з морепродуктами 
Екстра креветка, кальмар, восьминіг та екзотичні фрукти
Seafood salad 
Extra shrimp, squid, octopus and exotic fruits

320 629

Салат із яловичиною «Тальятта» з тосканського грилю 
Зелений мікс, томати та пармезан
Beef salad «Tagliatta» from the Tuscan grill 
Green mix, tomatoes and parmesan

200 364

Салат з грильованою куркою, соусом "Каліфорнія" та крошкою бекону
Salad with grilled chicken, California sauce and bacon crumbs

220 298

"Халаксі" 
зі свіжими овочами та фетою
«Galaxy» 
with fresh vegetables and feta

260 289



С
У

П
И

So
up

s К РА Щ Е  В Е С Е Л И М  Ї С Т И  СУ П , 
Н І Ж  С Е РД И Т И М  В И П И Т И  В И Н А г грн

Борщ український. Сервірується генеральським салом, сметаною, часниковим соусом 
і крафтовим житнім хлібом
Ukrainian borsch. Served with lard, sour cream, garlic sauce and craft bread

320/120 298

Гарбузовий суп-пюре з крабом, фреш-кремом та міні профітролями
Pumpkin pureed soup with crab, fresh cream and mini profiteroles

320 456

Суп прованських рибаків з чілійським сібасом та морепродуктами 
Сервірується крафтовим хлібом з козячим сиром і соусом Руй
Provencal fisherman’s soup with Chilean sea bass and seafood. 
Served with craft bread with goat cheese and Rui sauce

400 467

Шурпа. Насичений суп з овочами, прянощами, говяжими ребрами та зеленню
Shurpa. Soup with vegetables, spices, beef ribs and herbs

400 346

Гювеч. Сервірується сметаною і турецькиым хлібом із сиром
Turkish stew with beef. Served with sour cream and Turkish bread with cheese

400 346

Bішісуаз. Цибулевий крем-суп з креветками
Vishisuaz. Onion cream soup with shrimps

320 296

Бульон з фазана з пансоті зі шпинатом і сиром
Pheasant broth with spinach and cheese pansotti

320 279

Аргентинський томатний суп з єспандос з яловичиною
Argentine tomato soup and Espandos with beef

250/3 278

Том ям з морепродуктами і рибою
Tom yam with seafood and fish

360 578

Малазійський Лакса з куркою і креветками
Malaysian Laksa with chicken and shrimp

360 359

Сайгонський Фо
Saigon Pho

360 377

Японський Сукіякі з лепестками яловичини і сиром тофу 
Japanese Sukiyaki with beef petals and tofu cheese

360 297
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Чилійський сібас з чорним рисом, овочами Де ле гюм і соусом Голландез
Chilean sea bass with black rice, vegetables De le Gum and Gollandez sauce

270 698

Запечене філе Лавракa 
Подається з соусом пармезан з естрагоном і тартом з запеченим аспарагусом
Baked Lavrak fillet 
Served with parmesan sauce with tarragon and tart with baked asparagus

300 398

Стейк із лосося з рисовим міксом, соусом "Сівід" і морським гребінцем
Salmon steak with rice mix, sivid sauce and scallop

260 427

Коста Дорадо 
Гратеноване філе дорадо. Сервірується овочевим тартаром з соусом чилі-сальса
Costa Dorado. 
Gratinated dorado fillet. Served with vegetable tartare with chili salsa sauce

260 369

Сет морепродуктів на грилі
Grilled seafood set

1200 2950

Риба-меч у соусі зелений карі
Swordfish in green curry sauce

300 398

Фудзіяма
Стейк із тунця з екстра креветкою
Fujiyama. Tuna steak with extra shrimp

за 100/100 г 649
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Шатобріан з мармеладом із цибулі, гремолатою з трюфелем, фуа-гра та ожиною 
в какао-чіли
Chateaubriand with onion marmalade, truffle gramolato, foie gras and blackberries in cocoa chili sauce

250 649

Віденський шніцель з вишневим конфітюром
Viennese schnitzel with cherry confiture

260 397

Біфстроганов з картоплею Вітелотте з васабі, карнішонами і халапеньо
Beef stroganoff with Vitelotte potatoes with wasabi, gherkins and jalapeno

320 427

Долма  
Виноградні листя заповнені ніжною телятиною. Сервіруються соусом Мацун
Dolma
Grape leaves filled with tender veal. Served with matsun sauce

300 298

Котлета по-Київськи 
Сервірується картоплею Вітелотте
Chicken Kyiv.  
Served with Vitelotte potatoes

260 339

Ніжка кролика Конфі з шафрановим пюре
Rabbit leg confit with saffron puree

300 415

Кнелі з індички з вершково-трюфельним соусом і картопляним пюре зі шпинатом
Turkey dumplings with truffle cream sauce and mashed potatoes with spinach

260 296

Качина грудка з соусом із чорної смородини, 
фуа-гра та тартаром з пашированої груші з імбирем
Duck breast with black currant sauce, foie gras and mashed pear tartar with ginger

250 536

Качина ніжка, запечена з пaшированим яблуком та ялиновим медом з карпатським трюфелем
Duck leg baked with poached apple, spruce honey with Carpathian truffle

250 327
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Стейк Нью-Йорк / New York Steak 100 610

Нью-Йорк Вагю / New York Wagyu 100 1850

Рібай Америка / Ribeye USA 100 598

Рибай Вагю / Ribeye Wagyu 100 1850

Томагавк / Tomahawk 100 598

Каре Новозеландского ягня / Square of New Zealand lamb 100 589

Турнедо «Росіні» з фуа-гра та чорним трюфелем
Tournedos «Rossini» with foie gras and black truffle

300 777

Медальони із яловичої вирізки / Beef tenderloin medallions 100 356

BBQ з індички / Turkey BBQ 100 367

Дорадо / Dorado 100 298

Стейк з дикого осетру / Wild sturgeon steak 100 569

ГА Р Н І Р И г грн

Овочі гриль / Grilled vegetables 200 197

Аспарагус / Asparagus 150 276

Кіноа / Quinoa 150 109

Батат фрі / Sweet potatoes 150 198

Картопля фрі / French fries 150 109

Картопля Вітелотте / Vitelotte potatoes 150 226

Картопляне пюре / Mashed potatoes 150 147

Картопляні дольки фрі / French potato slices 150 109
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Маргарита / Margarita 264

Піца "Cирне плато з чорним трюфелем"  
Камамбер, фінігрік, моцарелла, вершково-трюфельний соус та свіжий трюфель
Pizza «cheese plateau with black truffle»  
Camembert, finigric, mozzarella, cream truffle sauce and fresh truffles

877

Дьябло / Diablo 326

Сирна 
з ароматною грушею, пармською шинкою, моцарелою, рукколою та сиром Гранд Нуар
Cheese with fragrant pear. Parma ham, mozzarella, arugula and Grand Noir cheese

398

Чотири сири / Four cheeses 369

Піца Ямайська / Jamaican pizza 298

Піца з яловичиною Барбекю
Barbecue Pizza with Beef

398

Лагуна з морепродуктами
Lagoon with seafood

529

Буррата із зеленими фісташками
Burrata with green pistachios

426

Фокаччо з розмарином та оливковою олією 
Focaccia with rosemary and olive oil

120

Хачапурі по-мегрельськи / Megrelian style Khachapuri 297

Хачапурі по-аджарськи / Adjarian style Khachapuri 279
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Аньоліні з кроликом, ніжним соусом "фуа-гра" і пармезановим мереживом
Aniolini with rabbit, tender foie gras sauce and parmesan lace

150 297

Равіолі з сиром та соусом Балоньез
Ravioli with cheese and Balonese sauce

300 298

Спагетті з пармськой шинкою і вершково-пармезановим соусом
Spaghetti with Parma ham and Parmesan cream sauce

280 298

Паста Арабьята з креветками
Pasta Arabiata with shrimps

300 389

Тальятеллі з чорнилами каракатиці та морепродуктами 
Tagliatelle with cuttlefish ink and seafood

280 369

Пад-тай. Тайська локшина з морепродуктами
Pad-tai. Thai noodles with seafood

280 379

Као пад Гай. Тайский рис з куркою
Kao pad gai  
Thai rice with chicken

260 296

Као пад Кун. Тайский рис з креветками
Kao pad kun
Thai rice with shrimps

260 375

Вареники з м’ясом дієтичного кролика і грибним соусом
Dumplings with diet rabbit meat and mushroom sauce

230 298

Вареники з вишнею і вишневим соусом 
Dumplings with cherries

250 289
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Морозиво солона карамель
Salted caramel ice cream

50 65

Морозиво гарганзола 
Garganzola ice cream

50 65

Морозиво вершкове
Ice cream

50 65

Морозиво шоколадне
Chocolate ice cream

50 65

Сорбет манго 
Mango sorbet

50 70

Сорбет лісові ягоди
Sorbet wild berries

50 70

Сорбет лимонний
Lemon sorbet

50 70

Д Е С Е Р Т И г грн

Шоколадний теплий кейк з ягодами і морозивом в грильяжній корзині
Chocolate warm cake with berries and ice cream in a grill basket

250 289

Чізкейк "Чікаго"
Chicago Cheesecake

160 189

Морозиво брауні-ваніль
Brownie-vanilla ice cream

140 170

Наполеон
Napoleon

150 125

Шу з ванільним кремом
Shu with vanilla cream

3 шт 185

Моті 
Mochi

4 шт 170

Штрудель з грушею у тісті Філо, сервірується морозивом 
Strudel with Pear in Filo dough, served with ice cream

160/50 195

Авторські цукерки солона карамель / трюфель 
Author’s candies salted caramel / truffle

1 шт 65


