
 
 

          Салати                                                     вихід,г          ціна,грн 

Мікс салатів з смаженою качиною грудинкою, 
фісташками і грушею зі заправкою з арахісової олії                 250             125,00   
 
Кобб                                                                                                280             117,00 
Куряче філе, бекон, яйця, помідор, авокадо, соус дадзикі    
             

Мікс салатів зі смаженим беконом Панчетта,  
крутонами та кунжутною заправкою                                        200            116,00 
 
Олів’є з рибою та коктейльними креветками                            220            109,00 
Відварні овочі, квашений огірок, сьомга слабосолена, масляна коп- 
чена. Заправка - домашній майонез 

 

          Холодні закуски 
Короп фарширований                                                                     100              38,00 

Короп фарширований 2 видами фаршу                                        100              47,00 
сьомга з фісташками і короп з білими грибами 

Сирне асорті                                                                              270/30            148,00        
Сири: російський, королівський і сулугуні, горіхи та виноград 

Курка галантин                                                                              100              45,00                                   
Фарширована курячим фаршем,баликом та грибами     

Курка фарширована млинцями з печінковим паштетом          100              45,00 

Пате з курячої печінки з цибулевим мармеладом і авокадо       160             88,00 

Пірамідки зі смажених овочів з сиром Мацарелла                      100             59,00 

Омлетики з домашнім сиром, смаженим беконом і зеленю       100             58,00 

Рулетики з листям норі, білковою ікрою та лососем                  100             62,00            

Рулетики зі шпинату зі сирною начинкою та лососем               100             62,00  

Рулетики з баклажанів зі : 
                                     сирною начинкою з домашнього сиру і часнику       100            59,00 

                                     сирно-горіховою начинкою з кедровим горіхом       100             78,00 

                                              з грецькими горіхами, зеленю і часником       100            69,00 



 

  Холодні закуски                                           вихід,г          ціна,грн 

Яйця фаршировані :  

                                   лососевим мусом з сиром маскарпоне                        70              44,00 

                                   смаженими печерицями з тим'яном і гірчицею       70              24,00 

                                   сардиною, смаженою цибулею і зеленю                      70              24,00 

Кабачки смажені з часником, зеленю і майонезом                     100             42,00 

Холодець                                                                                           400           137,00 
Зі свининою, яловичиною та куркою 

Язик заливний                                                                          100/400           137,00 

Печінковий торт                                                                             100             29,00    

Печінковий паштет з ожиновим соусом                                 250/50           108,00 

Помідори фаршировані бринзою                                                    100             47,00 

Цвітна капуста смажена                                                               150             49,00 

Оселедець з бурячком під соусом Песто                                100/175             75,00 

Оселедець з цибулею                                                                        200             55,00 

М’ясне асорті:  

   буженина                        100              45,00 

   шия свинна копчена                       100       37,00 

   полядвиця                         100       45,00 

   шпондер              100       29,00 

   язик відварний             100       43,00 

   курячий рулет                         100             35,00 

   курячий рулет з омлетом                       100       35,00 

   курячий рулет з чорносливом і курагою                     100       38,00 

   сирний рулет з м’ясним фаршем            100       35,00 

   рулет з підчеревини              100             37,00 

   копчений рулет з підчеревини з листям норі               100             43,00 

 



 
                         вихід,г                     ціна,грн 

М’ясне асорті :      

   хлібець м’ясний                                                  100                         38,00 

                               паштет печінковий запечений         100                         35,00 

                           шпондер запеченй                      100                        35,00 

   суджух            100                       120,00 

   бастурма                       100                      140,00 

Додатки до м’яса :  

   соус-хрін                                                                50                         14,00 

   соус з квашеними огірками            50                         12,00 

   соус часниковий                       50                          12,00 

   бурячок з хріном            50                            8,00 

          Фуршет 

Свинна нога запечена в тісті                                              100                        33,00 

Палички сирні зі слойоного тіста                                      100                        49,00 

Картопляні корзинки з м'ясною начинкою (1шт)              100                         42,00 

Фаршировані курячі гомілки (1 шт )                                  100                         43,00 

Профітролі з рибним мусом (4 шт)                                         100                         58,00 

Фаршмак з оселедця (корзинки, 2 шт)                                         80                         23,00 

Транши:                                                                
  з оселедцем і зеленю                                                 100                        35,00 

  з копченою рибою                                                            100                       38,00 

  з грибним кремом                                                    100                       35,00 

  з часником і зеленю                                                         100                       35,00 

  зі сиром Фета і базиліком                                              100                       35,00  

  з баликом і сиром                                                             100                      35,00 

  з маслинами і корнішонами                                       100                      35,00 

 



 

          Гарячі закуски                                        вихід,г          ціна,грн 

Качка запечена з апельсинами та розмарином                         100               98,00 

Рулет слойоний з сьомгою, шпінатом і кус-кусом                     100               98,00 

Рулетики з річкової форелі з білим рибним соусом                70/30               85,00 

Філе хека тушене з овочами та печерицями                              100               69,00 

Філе хека смажене                                                                         100               69,00 

Філе хека запечене з помідором та сиром                                  200             120,00 

Морський окунь смажений                                                           100               68,00  

Язик тушений в сметані                                                               100               76,00 

Печериці фаршировані                                                                   100              52,00 

Жульєн грибний з курячим м’ясом                                              200              59,00 

Курячі та свинні ковбаски з тушеною капустою                200/170            112,00 

Печінка смажена з цибулею                                                           100              56,00 

Печінка-гриль під яблучно-чорничним соусом з коньяком         100             59,00 

Печінка тушена в сметані                                                             100              56,00 

Картопляно-гречаний пиріг з грибною підливкою                 150/75             54,00 

Толма                                                                                        200/50              75,00 
Голубці в капусті, виноградному листі, помідорі і болгарському перці 

Голубці з рисом і м’ясом                                                           200/50             75,00 

Голубці з картоплею та білими грибами                               200/50              75,00 

Капуста тушена з м’сом                                                                100             38,00 

Капуста тушена з білими грибами                                               100             40,00 

Капуста тушена з шампінйонами та кмином                            100             38,00 

Рулетики Ренесанс                                                                   150/110           155,00 

Мозок телячий запечений з гливами, сиром та часником          100             59,00 

Курячі стегенця фаршировані курячим фаршем та беконом    100             56,00 

Курячі стегенця фаршировані чорносливом і горіхами              100              56,00 

          



 

           Перші страви                                               вихід,г           

ціна,грн 

Курячий бульйон :                                                                                  200               

29,00 

   зі слойоним пиріжком                                           200/60               

53,00 

   з налисником                                                        200/100               

53,00 

   з млинцем з куркою та грибами                          200/90              

53,00 

   з млинцем з потрошками,      200/90              

53,00 

   яйцем і зеленою цибулею 

   з картопляними крокетами                                200/90              

50,00 

   з домашнім макароном                                              200               

40,00 

Грибна юшка підбита сметаною :          200                38,00 

   зі слойоним пиріжком                                          200/60                

58,00 

   з налисником                                                       200/100                

58,00 

   з млинцем з куркою та грибами                        200/90                

58,00 

   з млинцем з потрошками,                                  200/90                

58,00 

   яйцем і зеленою цибулею           

   з картопляними крокетами                               200/90                

54,00 



 
Борщик підбитий сметаною:                                                               200                

29,00 

   з пампушком                                                         200/60                

40,00 

   зі слойоним пиріжком                                          200/60                

53,00 

   з налисником                                                       200/100                

53,00 

   з млинцем з куркою та грибами                         200/90               

53,00 

   з млинцем з потрошками,                                   200/90                

53,00 

   яйцем і зеленою цибулею 

   з картопляними крокетами                               200/90                

50,00 

Рибний бульйон (уха) з горілкою та зеленю                                       200                 

62,00 

 

 

 

 

           Другі страви                                                вихід,г           

ціна,грн 

Печінка смажена на мангалі                                                                 100               

48,00 

Люля кебаб з яловичини                                                                   150/20               

87,00 

Люля кебаб курячий                                                                         150/20               

82,00 



 

           Гарніри    

Картопля запечена дольками                                                150                     29,00 

Картопля запечена                                                                 200                     42,00 
з сиром і беконом (половинки)                  

Картопля запечена                                                         200/100                      42,00 
з корнішоновим діпом, смаженою цибулею та беконом                         

Картопля пюре                                                                       150                      29,00 

Картопля смажена по-домашньому                                     150                      39,00 

Картопля відварна зі зеленю                                                 150                      29,00 

Гратен                                                                                      100                     18,00 
картопля,  сир сулугуні, яйця, вершки 

Рис з овочами                                                                           150                     39,00 

Рис зі шпинатом                                                                     150                     49,00 

Капуста тушена                                                                     150                     42,00 

Овочі гриль                                                                               100                     36,00  

Карамелізовані овочі                                                               150                     49,00 

           Десерти 

Морозиво зі шоколадом                                                     100/20                     32,00 

Морозиво з ягідним соусом                                               100/20                     32,00 

Сирник                                                                                      100                     23,00 

Спартак                                                                                    100                     21,00 

 


