




Брускети з ростбіфом, крем-сиром, карамелізованою цибулею 
та пармезаном

Bruschettas with roast beef, cream cheese, caramelized onion 
and parmesan

Брускети з лососем, сиром фета та в’яленими томатами

Bruschettas with salmon, feta cheese and sun-dried tomatoes

Брускети з сиром брі, прошутто, абрикосовим пюре 
та бальзаміком

Bruschettas with brie cheese, prosciutto, apricot puree and balsamic

Брускети з авокадо, тунцем, томатами черрі та соусом Цезар

Bruschettas with avocado, tuna, cherry tomatoes and Caesar sauce

Маринований персик з прошутто, карамелізованими горіхами 
та соусом Блю Чіз

Marinated peach with prosciutto, caramelized nuts and Blue 
Cheese sauce

Асорті зі свіжих овочів (огірок, помідор, перець болгарський, 
перець чилі, часник, зелень, цибуля зелена)

Assorted fresh vegetables (cucumber, tomato, bell pepper, chili pepper, 
garlic, herbs, green onion) 

Пряний маринований оселедець із цибулею та картоплею

Spicy marinated herring with onions and potatoes

Сало мариноване в спеціях з грінками, квашеним огірком, 
гірчичним соусом, бурячки з хроном, часником та цибулею

Salo (pork lard) marinated with spices and toasts, pickled cucumber, 
mustard sauce, beetroot with horseradish, garlic and onion

Сирне плато 
(камамбер, дор блю, 
емменталь, пармезан)

Cheese platter 
(Camembert, Dor Blue, 
Emmental, Parmesan)

Рибне асорті 
(лосось солений, масляна 
копчена, креветки, масло)

Assorted fish 
(salted salmon, smoked 
butterfish, shrimp, butter) 

М’ясне плато 
(Копа ді Парма, Прошутто, 
салямі Мілано, салямі 
Наполі)

Meat platter 
(Copa di Parma, Prosciutto, 
Milano salami, Napoli salami)

Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

100

100

100

100

300/50

100/150

100

122

гр. / g грн. / UAH200/50 388 гр. / g грн. / UAH200/50 395 гр. / g грн. / UAH200/50 652

165

125

142

198

200 158

142

108

Starters
Холодні закуски



Гарячі закуски

Курячі крильця Баффало з соусом Блю Чіз

Buffalo chicken wings with Blue Cheese sauce

Лаваш зі свининою, овочами та сиром сулугуні

Lavash with pork, vegetables and suluguni cheese 

Люля-кебаб з баранини зі сирним соусом та свіжим салатом

Lamb lula kebab with cheese sauce and fresh lettuce

Телячий язик тушкований у вершках з білими грибами, 
з чіпсами бекону, черрі, пармезаном та грінками

Stewed veal tongue in cream with porcini mushrooms, with bacon 
chips, cherry, parmesan and croutons

Тигрові креветки в рисовій паніровці з гірчичним соусом

Rice crusted tiger prawns with mustard sauce

Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

300/50

250

220

200

220

252

174

278

398

198

Закуски 
до пива Бастурма

Basturma

Хамон

Jamon

Суджук

Sudjuk

Горішки солені

Salted peanuts

50 125

50 98

50 112

120 105

Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

Beer snack

Hot appetizers
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Салати
Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

200

200

200

200

200

200

233/298

348

264

295

195

200 125

218

Salads

200 132

Цезар (куряче філе / філе лосося на вибір, мікс салатів, грінки, томати 
черрі, перепелине яйце, сир пармезан) 

Caesar (chicken fillet / salmon fillet at option, lettuce mix, croutons, cherry 
tomatoes, quail egg, parmesan cheese)

Салат з качиної грудки з маринованою грушею під медово-
апельсиновим соусом (філе качки, груша маринована, томати черрі, 
мікс салатів, сир пармезан, кедрові горішки, медово-апельсиновий 
соус)

Duck breast salad with marinated pear and honey-orange dressing 
(duck fillet, marinated pear, cherry tomatoes, lettuce mix, parmesan cheese, 
pine nuts, honey-orange sauce)

Салат з курячої печінки з ананасом, томатами черрі, чіпсами бекону, 
насінням гарбуза, сиром пармезан та ягідним соусом із зернятами 
гранату

Chicken liver salad with pineapple, cherry tomatoes, bacon chips, pumpkin 
seeds, parmesan cheese and berry sauce with pomegranate seeds

Салат із телятини з бобами Едамаме, печеним гарбузом, томатами 
черрі, пармезаном, горіхами кешью та соусом бальзамік

Veal salad with Edamame beans, baked pumpkin, cherry tomatoes, parmesan, 
cashew nuts and balsamic sauce

Салат з тигровими креветками, авокадо, апельсином, томатами черрі, 
рукколою, сиром брі та фруктово-м’ятною заправкою

Tiger prawns salad with avocado, orange, cherry tomatoes, arugula, brie 
cheese and fruit-mint dressing 

Дієтичний салат з сиром фета в кунжуті, буряком, черрі, виноградом, 
ківі, горіхами та медово-гірчичним соусом

Diet salad with sesame crusted feta cheese, beet, cherry, grapes, kiwi, nuts 
and honey-mustard sauce

Олів’є (філе курки, картопля, морква, зелений горошок, огірок 
квашений, яйце, майонез домашній, цибуля за бажанням)

Olivier (chicken fillet, potato, carrot, green peas, pickled cucumber, egg, home-
made mayonnaise, onion as you wish) 

Салат мізерія з кисломолочним сиром, овочами та сметаною

Mizeria home-style salad with cottage cheese, vegetables and sour cream 



Перші страви
Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

250/100 

250/100 

250

250

250

115

188

95

250 192

198

164

First course

Борщ український, приготований на ребрах BBQ, з грінками, 
цибулькою, часником та сметаною 

Ukrainian borsch (beet soup), cooked on BBQ ribs, with toast, onion, garlic 
and sour cream 

Бограч на м’ясі, приготованому у печі хоспер, подається з грінками 
та сметаною

Bograch goulash soup with meat cooked in a josper oven, served with toast 
and sour cream

Суп з кролика в супроводі білого вина (брокколі, морква бейбі, 
білі гриби, цвітна капуста, вершки, прованські трави)

Rabbit soup with white wine (broccoli, baby carrots, porcini mushrooms, 
cauliflower, cream, provencal herbs)

Бульйон з курячим м’ясом та домашньою локшиною

Сhicken broth with homemade noodles 

Крем-суп з білих грибів та шампіньйонів

Porcini mushrooms and champignons cream-soup 

Рибний суп з лососем та окунем

Fish soup with salmon and sea bass





Страви приготовані 
у печі хоспер

Страви з риби
Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

280

250

250

250

375

468

358

100за
per

за
per

245

100 165

348

Fish dishes

Dishes cooked in a josper charcoal oven

Філе лосося запечене в кунжуті зі шпинатним соусом, мідіями та 
жасминовим рисом, приготованим на кокосовому молоці з пармезаном 

Baked salmon fillet with sesame crust and spinach sauce, mussels and jasmine 
rice cooked in coconut milk with parmesan

Філе дорадо з пюре цвітної капусти, черрі, мідіями, фреш салатом, 
картоплею Пай та соусом Вассабі

Dorado fillet with cauliflower puree, cherry tomatoes, mussels, fresh lettuce, 
straw potatoes and wasabi sauce

Судак з диким рисом, бобами Едамаме та буряковим соусом, 
приготованим на вершках з хроном

Pike perch with wild rice, Edamame beans and beetroot sauce cooked with 
cream and horseradish

Філе морського окуня з рисовими спагетті з мідіями, черрі, шпинатом, 
білими грибами та рибним вершковим соусом

Sea bass fillet with rice spaghetti, mussels, cherry tomatoes, spinach, 
porcini mushrooms and fish cream sauce 

Дорадо запечена в хоспері

Dorado baked in a josper oven

Форель запечена в хоспері

Trout baked in a josper oven
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Страви з телятини
та баранини

Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

300

250

250

298

362

100 235

318

250 282

Veal and lamb dishes

Теляча корейка зі смаженою картоплею, кукурудзою, брокколі 
та соусом дор блю

Veal loin with fried potatoes, corn, broccoli and Dor Blue sauce 

Медальйони телячі з селеровим пюре, бобами Едамаме, помідорами 
черрі та трюфельним соусом

Veal medallions with celery puree, Edamame beans, cherry tomatoes 
and truffle sauce 

Каре баранини гриль, картопля з розмарином та салат з томатів черрі, 
кінзи, рукколи, синьої цибулі та з журавлиним соусом

Grilled rack of lamb, potatoes with rosemary and cherry tomatoes salad 
with cilantro, arugula, blue onion and cranberry sauce

Яловичі щоки з картоплею, болгарським перцем, гливами під соусом 
Деміглас з кедровими горіхами

Beef cheeks with potatoes, bell pepper, oyster mushrooms with Demiglas sauce 
and pine nuts 

Стейк Рібай

Ribeye steak

Стейк Тендерлойн

Tenderloin steak

за
per гр. / g грн. / UAH 100 232за

per гр. / g грн. / UAH
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Страви з птиці
Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

250

300

250

250

525

238

375

212

Poultry dishes

Качина грудинка з ананасом гриль, карамелізованими білими грибами 
та ягідним соусом 

Duck breast with grilled pineapple, caramelized porcini mushrooms 
and berry sauce

Куряча ніжка з картоплею гриль з кисло-солодким соусом

Chicken leg with grilled potatoes and sweet and sour sauce

Куряча грудинка з кукурудзою гриль, гливами та вершково-гірчичним 
соусом

Chicken breast with grilled corn, oyster mushrooms and creamy mustard sauce

Філе індика з грибами, сиром дор блю, чіпсами бекону, грушею, черрі 
та гранатовим соусом

Turkey fillet with mushrooms, dor blue cheese, bacon chips, pear, cherry 
tomatos and pomegranate sauce

Страви зі свинини
Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

100/30

250

200/150

300/250

135

188

272

158

395

Pork dishes

Шашлик з філе свинини та з маринованою цибулею

Pork shish kebab and pickled onions  

Філе свинини з кукурудзою гриль, зеленим горошком та гірчичним 
соусом

Pork fillet with grilled corn, green peas and mustard sauce 

Свинні ребра в медово-гірчичній глазурі з тушкованою капустою, 
запеченою картоплею та вершковим соусом

Honey-mustard glazed pork ribs with stewed cabbage, baked potatoes 
and cream sauce 

Свинна полядвиця на картопляній подушці з баклажановим соте 
та вершково-грибним соусом

Pork loin on a potato pillow with eggplant saute and creamy mushroom sauce 

Соковитий стейк з шиї

Juicy pork neck steak
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Бургери
з телятиною

Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

350/100/30

350/100/30

352

368 

40 39

Veal burgers

Яловича котлета, булка, салат 
з синьої капусти, руккола, чіпси 
бекону, соус Чедер, картопля фрі 

Beef cutlet, bun, red cabbage salad, 
arugula, bacon chips, cheddar sauce, 
french fries

Яловича котлета, булка, 
руккола зі шпинатом, буряк 
маринований, помідор, соус 
трюфельний, соус Чедер та 
картопля фрі

Beef cutlet, bun, arugula and 
spinach, pickled beets, tomato, 
truffle sauce, cheddar sauce and 
french fries

Соус на вибір
Грибний, сирний, гірчичний, 
домашній BBQ, теріякі, 
трюфельний, рибний, 
кисло-солодкий 

Sauce on your choice 
Mushroom, cheese, mustard, 
homemade BBQ, teriyaki, truffle, 
fish, sweet and sour

Страви з борошна
Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

200/50

200/50

200/100

145

135

252

200/50 128

Dishes made of flour

Вареники з картоплею та білими грибами

Varenyky (dumplings) with potatoes and porcini mushrooms

Деруни зі сметаною

Deruny (potato fritters) with sour cream

Банош з бринзою, шкварками та з білими грибами

Banosh (corn porridge) with bryndza cheese, 
shkvarky (pork scratchings) and porcini mushrooms 

Налисники з сиром та сметаною

Сrepes with cheese and sour cream 







Гарніри
Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

200

200

112

115

200 98

200 108

200 98

200 52

200 62

200 95

Side dishes

Жасминовий рис з вершками та пармезаном

Jasmine rice with cream and parmesan

Овочі гриль (кабачок, баклажан, болгарський перець, цибуля, помідор) 

Grilled vegetables (zucchini, eggplant, bell pepper, onion, tomato)

Овочі на пару (брокколі, цвітна капуста, морква бейбі)

Steamed vegetables (broccoli, cauliflower, baby carrots)

Печериці гриль

Grilled mushrooms

Кукурудза гриль

Grilled corn

Картопляне пюре

Mashed potatoes

Картопля запечена в хоспері 

Potatoes baked in a josper 

Картопля фрі

French fries 

Паста
Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

300

300

300

225

205

358

Pasta

Карбонара 
(спагетті, бекон, вино, цибуля, вершки, пармезан, 
перепелине яйце)

Carbonara 
(spaghetti, bacon, wine, onion, cream, parmesan, quail egg) 

Фетучіні з соусом Болоньєзе 
(макарони фетучіні, телятина з овочами, томати, вершки, пармезан)

Fettuccine with Bolognese sauce 
(fettuccine pasta, veal with vegetables, tomatoes, cream, parmesan) 

Паста з морепродуктами 
(фетучіні, лосось, креветки, мідії, шпинат, помідор черрі, вершки, сир 
дор блю, пармезан, часник)

Seafood pasta 
(fettuccini, salmon, shrimp, mussels, spinach, cherry tomato, cream, dor bleu 
cheese, parmesan, garlic)





Напої
Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

200

200

38

32

200 58

200 55

Drinks

Сік в асортименті  

Juices in assortment 

Узвар

Uzvar (compote made of dried fruit) 

Лимонад зі смородини

Currant lemonade 

Лимонад імбирний

Ginger lemonade 

Десерти
Вихід, гр.
Veight, g

Ціна, грн.
Price, UAH

200/50

100/50

165/192

192

120/30 158

100 142

100 128

500 220

Desserts

Штрудель яблучний / вишневий 
з ванільним морозивом

Apple / Cherry strudel with vanilla 
ice cream 

Шоколадний фондан із 
заварним кремом та 
морозивом

Chocolate lava cake with custard 
and ice cream

Грушевий тарт татен з ягідним 
морозивом

Pear tarte tatin with berry 
ice cream 

Чізкейк

Cheesecake

Морозиво домашнє

Homemade ice cream

Фруктове плато

Fruit platter

Кава
Об’єм, мл
Vollume, ml

Ціна, грн.
Price, UAH

Сoffee

Еспрессо
Espresso

Американо
Americano

Капучіно
Cappuccino

Лате
Latte

Гарячий шоколад
Hot chocolate

Молоко
Milk

Вершки
Cream

30 50

90 50

200 68

200 75

150 90

50 15

10 20

Свіжо-
вичавлені 
соки

Об’єм, мл
Vollume, ml

Ціна, грн.
Price, UAH

200

200

200

175

195

85

200 170

200 85

200 160

Freshly squeezed juices

Апельсин
Orange

Грейпфрут
Grapefruit

Лимон
Lemon

Яблуко
Apple

Морква
Carrot

Селера
Celery
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Вода
Об’єм, мл
Vollume, ml

Ціна, грн.
Price, UAH

Water

0,5/0,33 98/65

0,3 60

0,5 150

0,3 58

0,25 58

0,33 50

Моршинська 
з газом / без газу
Morshynska sparkling / 
non-carbonated

Трускавецька 
з газом / без газу
Truskavetska sparkling / 
non-carbonated

Боржомі
Borjomi

Пепсі
Pepsi

Швепс Індіан Тонік
Schweppes Indian Tonic

Севен Ап 
7-Up

Чай з
ягодами та
фруктами

Об’єм, л
Vollume, ml

Ціна, грн.
Price, UAH

Berries & fruits tea 

Малина з ожиною
Raspberries & Blackberries 

Вишня зі смородиною
Cherry & Blackcurrants 

Журавлина 
з м’ятою
Cranberry & Mint 

Яблучно-
апельсиновий 
з корицею
Apple & Orange with 
cinnamon 

Полуничний
Strawberry

250 80

250 80

250 80

250 80

250 80

Чай
Об’єм, мл

Vollume, ml
Ціна, грн.
Price, UAH

450

450

450

55

Трав’яний
чай

Об’єм, мл
Vollume, ml

Ціна, грн.
Price, UAH

Herbal tea

Натуральні трави
Natural herbs

Липа
Linden tree

Ромашка
Camomile

М’ята
Mint

450 60

450 60

450 60

450 60

55

55

450 55

Tea

Чорний чай 
«Даржелінг»
Dardjeling black tea

Граф Грей
Earl Grey

Зелений чай
Green tea

Зелений лист Жасмин
Greenleaf Jasmine






