
Холоднi Закуски / Cold Starters

Сирна палітра
Пармезан, рокфор, камамбер, мед та горіхи 

Cheese palette
Parmesan, Roquefort, Camembert, honey and nuts

230 г/g

г р н
uah272,00

Карпаччо з лосося
Carpaccio of salmon

220 г/g

г р н
uah198,00

Карпаччо з телятини 
Carpaccio of veal

200 г/g

г р н
uah148,00

Тар-тар з лосося з мусом із авокадо
Salmon tar-tar with avocado mousse

180 г/g

г р н
uah198,00

Тар-тар з телятини та каперсами
Veal tar-tar with capers

230 г/g

г р н
uah128,00



Салати / Salads

Салат з тунцем та фарфалле
Tuna salad with farfalle 

220 г/g

г р н
uah174,00

г р н
uah128,00

Теплий салат з телятиною та томатами конфі
Warm salad with veal and tomato confit

150 г/g

г р н
uah

Салат капрезе з томатами, Моцарелою та соусом Песто
Caprese salad with tomatoes, Mozzarella cheese and Pesto sause

220 г/g

134,00

Салат Цезар з лососем / куркою / креветками
Ceasar salad with salmon / chicken / shrimps

190/220/230 г/g

г р н
uah138,00 / 98,00 / 174,00 



Супи / Soups

Крем-суп з білих грибів
Cream soup of mushrooms

280 г/g

г р н
uah96,00

Крем-суп із селери з фуагра
Cream of celery soup with foie gras

240 г/g

г р н
uah96,00

Цибулевий суп
Onion soup

250 г/g

г р н
uah54,00

Суп Том Ям
Tom Yam soup

350 г/g

г р н
uah168,00



Гарячi страви / Main Cources

Місо-лосось з овочевими фетучіні
Miso salmon with vegetable fettuccini

260 г/g

г р н
uah248,00

Сібас або дорадо на Ваш вибір. 
Подається з соусом Прованс

Sea bass or dorado of your choice.
Served with Provance sauce

240 г/g

г р н
uah284,00

300 г/g

Шпинатна паста Араб’ята з кедровим горіхом 
Arabiata spinach pasta with pine nuts

г р н
uah148,00

Сальтімбокка з пюре із буряка
Saltimbocca with beet puree

 350 г/g

г р н
uah264,00



Гарячi страви / Main Cources

Курча з кус кусом та сирним соусом 
Сhicken with cous cous and cheese sauce

350 г/g

г р н
uah168,00

Телятина на шпинаті під соусом фуа гра
Veal with spinach and sauce foie gras

300г/g

г р н
uah198,00

Оссобуко з картопляним пюре 
Ossobuco with mashed potatoes

500 г/g

г р н
uah192,00

Філе індички з кус кусом та вершковим соусом
Turkey fillet with cous cous and creamy sauce 

400 г/g

г р н
uah158,00

Фуа гра з манго
Foie gras with mango

210 г/g

г р н
uah282,00



Десерти / Desserts

Яблучна тарта з мигдалем 
та ванільним морозивом

Apple tart with almond 
and vanilla ice cream

200  г/g

г р н
uah84,00

Апельсиновий крем-брюле 
Orange Cream Вrulee 

140 г/g

г р н
uah68,00

Шоколадний муале
Chocolate Mualem

140 г/g

г р н
uah68,00

Морозиво / Сорбе
Ice cream / Sorbe

40г/g

г р н
uah28,00



ПИВО ВласнОгО ВИрОбнИцтВа
domestic BeeR

світле / Light 0,3 28,00
 0,5 40,00
 1,0 72,00
Пшеничне / Wheat 0,3 28,00
 0,5 40,00
 1,0 72,00
Ель / ale 0,3 28,00
 0,5 40,00
 1,0 72,00
стаут / stout 0,3 28,00
 0,5 40,00
 1,0 72,00

ПИВО у Пляшці / BeeR in a BottLe

ПИВО на рОзлИВ / BeeR on tap

ДЕгустація ПИВа / BeeR degustation

світле, Пшеничне, Ель, стаут 0,1/0,1/0,1/0,1 40,00
Light, Wheat, ale, stout

безалкогольне пиво 0,33 52,00
non-alcohol beer

Найменування вихід, л ціна, грн

світле / Light 1,0 54,00
Пшеничне / Wheat 1,0 54,00
Ель / ale 1,0 54,00
стаут / stout 1,0 54,00



гОрілКа / VodKa
Найменування вихід, л  50 мл, грн  100 мл, грн ціна, грн

«nemiroff osoblyva» 0,5 26,00 52,00 260,00
«nemiroff LeX» 0,7 46,00 92,00 644,00
«Finlandia» 1,0 48,00 96,00 960,00
«Finlandia cranberry» 1,0 48,00 96,00 960,00
«sterling» 1,0 58,00 116,00 1160,00
«absolut» 1,0 58,00 116,00 1160,00

Найменування вихід, л  50 мл, грн  100 мл, грн ціна, грн

КОнЬяК / cognac

«hennessy» Vs 0,7 152,00 304,00 2128,00
«hennessy» Vsop 0,7 252,00 504,00 3528,00
«hennessy» Xo 0,7 522,00 1044,00 7308,00
«courvoisier» Vs 0,7 152,00 304,00 2128,00
«courvoisier» Vsop 0,7 252,00 504,00 3528,00
«courvoisier» Xo 0,7 522,00 1044,00 7308,00

Найменування вихід, л  50 мл, грн  100 мл, грн ціна, грн

брЕнДі / BRandY

«ararat» 5* 0,7 76,00 152,00 1064,00

Найменування вихід, л  50 мл, грн  100 мл, грн ціна, грн

ВісКі / WhisKeY

Американський віскі / American whiskey

Шотландський віскі  / Scotch whiskey

Ірландський віскі  / Irish whiskey

Односолодовий віскі  /  Single Malt whiskey

Бурбон / Bourbon

«Jack daniel’s» 1,0 84,00 168,00 1680,00

«cutty sark» 0.7 78,00 156,00 1092,00
«Johnnie Walker Red Label» 1,0 78,00 156,00 1560,00
«Johnnie Walker Black Label» 1,0 128,00 256,00 2560,00
«chivas Regal» 12 years 1,0 128,00 256,00 2560,00
«chivas Regal» 18 years 0,75 256,00 512,00 3840,00

«tullamore dew» 1,0 78,00 156,00 1560,00
«Jameson» 1,0 84,00 168,00 1680,00

«glenfiddich» 12 years 0,7 198,00 396,00 2772,00
«macallan» 12 years 0,7 256,00 512,00 3584,00

«Four Roses» 1,0 78,00 156,00 1560,00
«Jim Beam» 1,0 78,00 156,00 1560,00



рОМ / Rum

«Bacardi carta Blanca» 1,0 64,00 128,00 1280,00
«captain morgan Black» 1,0 64,00 128,00 1280,00

ДЖИн / gin

«Beefeater» 1,0 68,00 136,00 1360,00

тЕКіла / teQuiLa

«olmeca Blanca» 1,0 88,00 176,00 1760,00
«olmeca gold» 1,0 88,00 176,00 1760,00

настОянКИ / inFusions

«Becherovka» 1,0 58,00 116,00 1160,00
«absenta Xenta» 1,0 82,00 164,00 1640,00

ВЕрМутИ / VeRmouth

«martini Bianco» 1,0 36,00 72,00 720,00
«martini Rosso» 1,0 36,00 72,00 720,00
«martini extra dry» 1,0 36,00 72,00 720,00

ліКЕрИ / LiQueuRs

«Baileys» 1,0 88,00 176,00 1760,00
«Jagermaister» 1,0 62,00 124,00 1240,00
«Kahlua» 1,0 88,00 176,00 1760,00
«sambuca molinari» 1,0 88,00 176,00 1760,00
«amaretto» 0,7 78,00 156,00 1092,00
«cherry» 0,7 78,00 156,00 1092,00
«Blue curacao» 0,7 78,00 156,00 1092,00
«peach tree» 0,7 78,00 156,00 1092,00
«pisang» 0,7 78,00 156,00 1092,00
«triple seс» 0,7 78,00 156,00 1092,00
«coconut» 0,7 78,00 156,00 1092,00

Найменування вихід, л  50 мл, грн  100 мл, грн ціна, грн

Найменування вихід, л  50 мл, грн  100 мл, грн ціна, грн

Найменування вихід, л  50 мл, грн  100 мл, грн ціна, грн

Найменування вихід, л  50 мл, грн  100 мл, грн ціна, грн

Найменування вихід, л  50 мл, грн  100 мл, грн ціна, грн

Найменування вихід, л  50 мл, грн  100 мл, грн ціна, грн



КОКтЕЙлі / cocKtaiLs

лОнг ДрінКИ / Long dRinKs

Джин-тонік / gin tonic 240 96,00
(джин, тонік, лимон / gin, tonic water, lemon)

ром-кола / Rum cola 240 88,00
(ром, кока-кола, лимон / rum, coca-cola, lemon)

Віскі-кола / Whiskey cola 240 96,00
(віскі, Кока-кола, лимон / whiskey, coca- cola, lemon)

КОрОтКі КОКтЕЙлі / shoRt coctaiLs

б-52 / B-52 60 88,00
(Бейліс, Калуа, Тріпл Сек / Baileys, Kahlua, Triple Sec)

зелений мексиканець / mexican green 60 88,00
(текіла, Пізан, фреш лимону / tequila, Pisang, fresh lemon juice) 

Хіросима / hiroshima 60 88,00
(самбука, Бейліс, абсент, гренадін / sambuca, Baileys, absinthe, grenadine)

алКОгОлЬні КОКтЕЙлі / aLcohoLic cocKtaiLs

Кривава Мері / Bloody mary 250 68,00
(горілка, сік томатний, лимон, Табаско, Ворчестер, селера
vodka, tomato juice, lemon, Tabasco, Worcester, celery)

Космополітен / cosmopolitan 100 68,00
(горілка журавлинова, Тріпл Сек, сік журавлиновий, фреш лимону
cranberry vodka, triple sec, cranberry juice, fresh lemon juice)

лонг айленд айс ті / Long island ice tea 420 146,00
(горілка, джин, ром, текіла, Тріпл Сек, Кока-кола, фреш лимону 
vodka, gin, tequila, Triple Sec, coca-cola, fresh lemon juice)

Піна Колада / pina colada 420 124,00
(ром, кокосовий лікер, сік ананасовий, вершки / rum, 
Coconut, pineapple juice, cream)

Мохіто / mojito 400 94,00
(ром, тростиновий цукор, лайм, м’ята, спрайт або тонік
rum, cane sugar, lime, mint, sprite or tonic water)

Мохіто полуничний / strawberry mojito 400 98,00
(ром, тростиновий цукор, лайм, м’ята, полуниця, спрайт або тонік 
rum, cane sugar, lime, mint, strawberry, sprite or tonic water)

Маргарита / margarita 200 136,00
(текіла, Тріпл Сек, фреш лимону
tequila, Triple Sec, fresh lemon juice)

Маргарита полунична / strawberry margarita 200 146,00
(текіла, Тріпл Сек, фреш лимону, полуниця
tequila, Triple Sec, fresh lemon juice, strawberry)

Найменування вихід, л ціна, грн



КОКтЕЙлі / cocKtaiLs

гарячі КОКтЕЙлі / hot cocKtaiLs

Капітанський грог / captain grog 260 98,00
(чай чорний, ром, лимон / black tea, rum, lemon)

глінтвейн / mulled Wine  260 78,00
(вино червоне, мед, лимон, спеції / red wine, honey, lemon, spices)

Медове пиво / honey Beer 270 88,00
(пиво Стаут, Бехерівка, мед / Stout, Becherovka, honey)

Кава по-ірландськи / irish coffee 200 118,00
(Кава, віскі, вершки / Coffee, whiskey, cream)
(Кава, ром, кокосовий лікер, вершки / Coffee, rum, Coconut, cream)

бЕзалКОгОлЬні КОКтЕЙлі / non-aLcohoLic cocKtaiLs

Молочні шейки в асортименті / milk shakes in assortment 300 62,00
(ванільний, шоколадний, полуничний, малиновий, карамельний, банановий 
vanilla, chocolate, strawberry, raspberry, caramel, banana)

ягідне фрапе / Berry Frappe 290 42,00
(ягоди, сік мультивітаміновий, сироп / berries, multifruit juice, syrup)

незаймана мері / Virgin mary 250 62,00
(сік томатний, лимон, Табаско, Ворчестер, селера 
tomato juice, lemon, Tabasco, Worcester, celery)

Енергія сонця / sun energy 270 64,00
(фреш апельсиновий, тонік, сироп 
fresh lemon juice, tonic water, syrup)

Мохіто б/а / mojito n/a 400 48,00
(тростиновий цукор, лайм, м’ята, спрайт або тонік
cane sugar, lime, mint, sprite or tonic water)

Кава глясе / coffee glace 200 44,00
(Кава, морозиво / Coffee, ice-cream)

Кава Фрапе / coffee Frappe 280 44,00
(Кава, молоко, вершки, сироп / Coffee, milk, cream, syrup)

Найменування вихід, л ціна, грн



бЕзалКОгОлЬні наПОЇ / soFt dRinKs

чаЇ заВарні В асОртИМЕнті
tea in assoRtiment

0,3 / 0,6
58,00 / 78,00

іМбИрнИЙ чаЙ / gingeR tea
0,6

68,00

«pepsi» 0,33 24,00
«7up» 0,5 24,00
«tonic Water» 0,25 24,00
«Моршинська» / «morshinska» 0,33 36,00
«Моршинська» без газу / «morshinska» non-carbonated 0,33 36,00
«Borjomi» 0,5 48,00
«evian» 0,33 68,00

Найменування вихід, л ціна, грн

сВіЖО-ВИЖаті сОКИ / FResh Juices

апельсиновий / orange 0,25 64,00
грейпфрутовий / grapefruit 0,25 74,00
лимонний/ Lemon 0,25 88,00
Морквяний / carrot 0,25 48,00
яблучний / apple 0,25 48,00
селеровий / celery 0,25 88,00

Найменування вихід, л ціна, грн

КаВа / coFFee
Еспресо / espresso 50 30,00
Еспресо з вершками / espresso with cream 50/10 36,00
Еспресо з молоком / espresso with milk 50/80 36,00
Капучіно / cappuccino 150 40,00
лате / Latte 200 46,00

КаВа бЕз КОФЕЇну / decaFFeinated coFFee
Еспресо / espresso 50 44,00
Еспресо з вершками / espresso with cream 50/10 48,00
Еспресо з молоком / espresso with milk 50/80 48,00

Найменування вихід, л ціна, грн

сОКИ sandoRa В асОртИМЕнті / 
sandoRa Juices in assoRtiment

0,25
20,00


