
Брускети з пармською шинкою, в'яленими томатами
    Bruschetta with parma ham and sun-dried tomatoes
Брускети зі слабосоленим лососем та сиром фета
    Bruschetta with slightly salted salmon and feta cheese
Фірмовий паштет з курячої печінки
    Chicken liver pate recommended by the chef
Сирне плато з фірмовим джемом
    Cheese plate with signature jam
М’ясне плато
    Meat plato
Тар-тар з лосося та авокадо
    Tartare with salmon and avocado
Тар-тар з телятини
    Veal tartare

Грибна поляна  
    Mix of salted mushrooms 

Ікра /Caviar

                  Щуки/pike

                  Лосося/salmon

ЗАКУСКИ
APPETIZERS

Креветки на грилі з овочами
    Grilled shrimps with vegetables and oyster's sauce

Креветки у вершковому соусі
    Grilled shrimps with cream sauce

Креветки у томатному соусі
    Grilled shrimps with tomato sauce

Чорноморські рапани у часниковому соусі 
    Black sea rapans, stewed in garlic sauce

   

Теплий салат з телятини
    Warm veal salad
Рукола з креветками та манговим мусом
    Arugula with shrimps and mango mousse
Салат зі слабосоленим лососем та морськими водоростями
    Salad with slightly salted salmon and sea weeds
Салат з ростбіфом, овочами гриль та кисло-солодким соусом 
    Salad with Roast Beef, Grilled Vegetables and Vinaigrette Sauce
Салат по-грецьки з соусом “Песто”
    Greek salad with pesto sauce
Салат “Цезаріно” з куркою гриль та фірмовим соусом
    Cesarino salad with grilled chicken and home-made mayonnaise
Салат з гарбузом і беконом
    Salad with pumpkin and bacon
Салат з буряком та сиром Дор Блю
    Salad with beets and Dor Blue cheese
Теплий салат з гарбузом та качиним філе
    Warm salad with pumpkin and duck fillet

Бульйон із курки з паровим омлетом та локшиною
    Chicken broth with steamed omellette and noodles

Борщ по-українськи зі свининою та червоною фасолею
    Ukrainian borsch with pork and red beans

Суп-крем по-нормандськи з цукрового гарбуза
    Pumpkin cream soup  

Грибний крем-суп
    Mushroom cream soup  

Гречана локшина з качиною грудкою
    Buckwheat noodles with duck breast
Тальятелле з лососем у вершково-сирному соусі
    Tagliatelle with salmon and cream cheese sauce
Спагетті по-Римськи з козячим сиром та кедровими
горіхами
    Rome style spaghetti with goat cheese and pine nuts
Паста зі шпинатом та грибами у вершковому соусі
    Pasta with spinach and mushrooms in a creamy sauce
Паста болоньезе
    Pasta bolognese
Паста Карбонара
    Pasta carbonara

Качине філе з карамелізованою грушею та винним різотто   
    Duck fillet with caramelized pear and wine risotto

Лосось в соусі теріякі з овочевим гарніром
    Teriyaki salmon with vegetables

Філе міньйон 
    Fillet mignon  
Рібай Преміум (Україна)
    Ribeye premium (Ukraine)

Лосось з мусом із зеленого горошку
    Salmon with green pea mousse

Кус-кус зі шпинатом
    Couscous with spinach
Шпинат з вершками
    Spinach with creamy sauce
Картопля запечена з ароматними травами
    Baked potatoes  with herbs
Овочі на грилі
    Grilled vegetables
Гарбузове різотто з беконом
    Pumpkin risotto with bacon

Чізкейк «Нью-Йорк»
    Cheessecake New-York
Штрудель з яблуками
    Apple strudel
Штрудель з вишнями
    Cherry strudel
Шоколадний фондан
    Chocolate fondant
Фруктовий салат з сезоними фруктами
   Fruit salad with season fruits 
Морозиво в асортименті     
   Ice cream for your choice

Хлібна корзина                                                              
   Bread basket
Масло асорті вершкове
   Cream butter

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

САЛАТИ
SALADS

СУПИ
SOUPS

ПАСТА
PASTA

ОСНОВНІ СТРАВИ ТА ГРИЛЬ
MAIN COURSES AND GRILLED DISHES

ГАРНІРИ
SIDE DISHES

ХЛІБ
BREAD

ДЕСЕРТИ
DESSERTS

110₴150

110₴150

145₴100/90

225₴180

285₴160/220/25

235₴250

245₴250

195₴230

245₴280

135₴350

165₴320/120

135₴350

135₴320

210₴280

195₴280

275₴350

285₴320

285₴300

185₴100

179₴100

125₴200

115₴150

80₴250

95₴250

185₴180/30

185₴180/30

135₴160/35

50₴130

25₴30

265₴300

375₴150

375₴150

135₴150

249₴220

Густий томатний суп з сиром фета
    Tomato cream soup with feta 135₴300/40

185₴280

МЕНЮ    MENU

270₴150

195₴150

Мідії в томатному соусі
    Mussels in tomato sauce

Морські гребінці 
    Sea scallops

Жульєн з білих грибів
    Mushroom julienne

Мідії у вершковому соусі, запечені
під пармезаном
    Mussels in creamy sauce baked with parmesan

240₴180/145

245₴300/65

185₴95/60

165₴250

185₴260

185₴280

75₴250

295₴160/170

270₴150

290₴160/170

Філе судака на шпинатній подушці
    Sudak fillet on spinach pillow

315₴320

165₴280

Гарбузовий крем-суп з морепродуктами
    Pumpkin cream soup with seafood 145₴300

Вегетаріанський крем-суп з білих грибів
    Vegetarian white mushroom cream soup 115₴250

165₴280

170₴280

165₴150

45₴30

RESTAURANT SERVICES
Room service - 10%

Cork Fee - 150-200грн./пл.

Time after - 500грн./год.

175₴250

185₴250

145₴290
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