
 

 

---------------- Салати ---------------- 

------------ З м’ясом ------------- 

Салат «Європейський» ……………………………………………………………………………………………… 
сир, шинка, листя салату, помідор, огірок, сир фета, сухарі, майонез, оцет бальзам., соус бал. 

210 48 

Салат «Цезар» класичний …………..…………………………………………………………………………… 
листя салату, обсмажена куряча грудка, сухарики, помідори, перепелине яйце, кунжут,         
сир пармезан, соус «цезар»   

230 58 

Салат «Мисливський» ……………………………………………………………………………………………… 
шинка, телятина, зелень, соус імбирний, кунжут, огірок, олія, бальзам.соус 

210 68 

Салат «Ніжність» ……………………………………………….………………………………………..…………… 

куряче філе, помідори, сир твердий, печериці, кукурудза консер., цибуля, майонез, зелень 
175 38 

Салат теплий із печінки  …..………..…………………………………………………………………………… 
печериці, куряча печінка, яйце, картопля, лаваш, цибуля, зелень, олія, бальзам.соус 

200 55 

                                                                Вам неодмінно сподобається ! 

 

----------- З овочами ----------- 

Салат «Гуцулочка»   ………………………………….……………………………………………………………… 
капуста, морква, олія, оцет, сіль, перець, соус бальзамічний 

150 20 

Салат «Літній»   ………………………………………………………………………………………………………… 
помідори, огірки, цибуля, яйце, зелень, листя салату, сметана, спеції, соус бальзам. 

210 36 

Салат «Від Грецького пана»  ………………………………………………………...……..………………… 
листя салату, помідор, огірок, перець болг., маслини, цибуля, сир фета, олив. олія, соус бальз. 

210 46 

Салат «Примха панянки» ……………………………………………….……………………………………… 

буряк, чорнослив, родзинки, горіх грецький, оливкова олія 
160 31 

                                                                          Мрія панянок, 

                                                                        що піклуються про талію 

 

------------ З рибою ------------- 

Салат «Цезар» з сьомгою   ……………………………………………………………………………………… 
сьомга в конжуті, листя салату, сухарики, сир пармезан, помідори, перепелине яйце, 
грудинка, соус «цезар» 

250 116 

                                                          Ніжно та вишукано ! 

   

   



   

----------- Холодні закуски ----------- 
Козацька закуска  ………………………………………………………………………………………….…………… 
сало по-угорськи, сало мелене, часник, перець гострий 

100/10/10 29 

Корейська морква  ……………………………………………………………………………………………………… 100 14 

Корейський буряк  ……………………………………………………………………………………………………… 100 14 

Овочеве асорті ……………………………………………………………………………………………………………… 
огірок, помідор, перець болгарський 

200 39 

Фірмовий паштет із квасолі, горішком та грінками ………………………...………… 100 19 

Пате з курячої печінки, апельсинами та грінками ……… НОВИНКА  …….…… 100 29 

М'ясна закуска  ………………………...……………………………...……………………………...…………………… 

грудинка, шинка, ковбаса Дрогобицька, ковбаса Московська 
240 92 

Сирна тарілка ……………………………………………………………………………………………………………… 
сир російський з горішком, сир королівський, сир Дор Блю, мед, горіхи грецькі, виноград 

150/40/ 
30/40 98 

Соління «по-домашньому»  ……………………………………………………………………………………… 
капуста квашена, огірок квашений, помідори квашені, цибуля 

300 36 

   

------------ Перші страви ------------ 

Борщ «Домашній» з сметаною  …………………………………………………………………..………….… 400 28 

Грибна юшка з домашньою локшиною  …………………………………………………………………… 350 35 

Курячий бульйон ………………………………………………………………………………………………………… 350 25 

   

---------------- Гарніри ---------------- 

Картопля відварна з маслом і кропом ……………………………………………………………… 200 20 

Картопля запечена з часничком ……………………………………………………………….………… 200 25 

Картопляне пюре …………………………………………………………………………………………………….… 150 20 

Картопля по-домашньому ……………………………………………...……………………………………… 200 20 

Картопля «фрі» ………………………………………………………………………………………….……………..… 150 22 

Рис з овочами ……………………………………………………………………………………………………………..… 200 28 

   



   

----------- Основні страви ----------- 

Відбивна куряча  …………………………………………………………………….…………………………………… 100 34 

Відбивна свинна ………………………………………………………………………………………………………...… 100 39 

Котлета «по-київськи»……………………………………………………………………………………………… 
куряче філе, масло, зелень 

160 46 

Курка в кисло-солодкому соусі ……………………………………………………………………..………… 
куряче філе, перець болгарський, цибуля, кетчуп, кунжут 

180 48 

Свинина «по-сицилійськи» ……………………………………………...………………………………………… 
свинина, помідори, печериці мариновані, сир твердий 

190 56 

   

----------- Гарячі закуски ----------- 

Банош з бринзою ………………………………………………………………………………………...……….……… 300/20 39 

Банош з бринзою та шкварками …………………………………………………………...……………… 300/20/20 44 

Білі грибочки тушковані в сметанному соусі ………………………………………….….…… 100 53 

Вареники з картоплею, шкварками і сметаною  ……………………………………....…… 

домашні 
200/40/40 28 

Гарячий бутерброд …………….……………..……………………………………………………………………...… 
хліб, шинка, майонез, помідор, сир 

2 шт 28 

Деруни зі сметаною …………………………………………………………………………………………….….… 200/40 26 

Дерун «циганський» з білими грибочками в сметанному соусі ………….…..… 
дерун картопляний, гриби білі, вершки 

320 54 

Дерун «циганський» з печерицями в сметанному соусі ………………………….…… 
дерун картопляний, гриби печериці, вершки 

320 41 

Пельмені з маслом ………………………………………………………………………………………………….… 

домашні 
200/20 32 

Сир «Фрі» по-чеськи …………………………………………………………………………………..……………… 
сир твердий, яйце, мука, зелень 

100 43 

   

-------------- Пивне меню -------------- 

Житні сухарики з соусом «Йогурт» ……………………………………………………………...……. 100/40 15 

М'ясне плато ……………………………………………………………………………………………………..………… 
свинина 150г, куряче філе 150г, крильця 150г, ковбаски 100г, карт. «фрі» 100г, соус барбекю 40г, соус йогурт 40г 

650/80 185 

Пивне плато …………………………………………………………………………………………………...…...……….. 
бастурма 30г, сухарики «домашні» 80г, чіпси «домашні» 90г, сир «косичка» 40г, соус йогурт. 30г, соус барбекю 30г 

240/60 68 

   



   

------------ Рибні страви ------------- 

«Мрія рибалки»  вагова страва …………………………………………………..…………………….……..……. 
короп, смажений до золотавого кольору, подаємо з лимоном 

за 100 25 

«Феєрія смаку»  вагова страва  ……………………………………………………………………….……………. 

лосось, запечений з лимоном 
за 100 110 

Оселедець з цибулею ………………………………………………………………………………………….………. 80/20 37 

«Подарунок від рибалки»  вагова страва ………………………………………………………………...…. 

скумбрія, обсмажена на пательні, подаємо з соусом 
за 100 33 

Форель «Гірська річка»  вагова страва ………………………………………….………..……………....…. 
райдужна форель, запечена з лимоном та розмарином 

за 100 53 

   

-------------- Гриль меню ------------- 
«Веллінгтон» ……………………………………………………………………………………………………..…………. 
свинина в слойоному тісті з йогуртовим соусом 

300 96 

Шашлик курячий з беконом та болгарським перцем ……………………………...…… 
120/35/

30 
53 

М'ясна тарілка для компанії …………………………………………………………………………..……. 
стейки: свинний 150г, з телятини 150г, курячий 150г, картопля фрі з капустою., соус 80г 

730/80 212 

Овочі гриль ………………………………………………………………………………………………………………..….. 
баклажан, кабачок, перець свіжий, помідор, соус Йогурт, цибуля, сіль, перець 

150/40 39 

Стейк зі свинини …………………………………………………………………………………………………………. 150 75 

Стейк з курки …………………………………………………………………………………………………………...….. 150 51 

Стейк з телятини ……………………………………………………………………………………………………… 150 77 

   

----------------- Соуси ----------------- 

Соус «Барбекю» ………………………………………………………………………………………………………..… 50 7 

Соус «Імбирний» ….…………………………………………………………………………………………………….. 50  6 

Соус «Йогуртовий»  …………………………………………………………………………………………………...... 50  5 

Соус «Цезар» ………………………………..……….….......…………………………….…………………..……………… 50 10 

   

   



   

--------------- Сніданки ---------------- 

«Англійський» сніданок ……………………………………………………………………………………………. 
огірок, помідор, яєшня з беконом, сир твердий, масло вершкове, тости 

порція  42 

«Італійський» сніданок …………………………………………………………………………………………….. 
омлет з сиром, сир з часником і зеленню, шинка, тости, масло, помідор, сир 

порція  59 

«Мексиканський» сніданок ……………………………………………………………………………………… 
омлет з овочами, соус "Коктейль", тости, ковбаска «Мисливська», зелень 

порція  48 

«Молочний» сніданок з вівсянкою …………………………………………….………………………….. 
вівсяні пластівці, молоко, круасан, джем, масло вершкове, сир твердий, тости 

порція 59 

«Молочний» сніданок з рисом ……………………………………….………………………………………. 
рис, сир твердий, масло, джем, круасан, молоко 

порція  58 

«Німецький» сніданок ……………………………………………………………………………………………….. 
яйця варені, грудинка, перець гриль, тост, масло вершкове, соус 

порція 59 

«Ситний» сніданок ……………………………………………………………………………………………………... 
рис, овочі свіжі, тости, масло вершкове, ковбаска «мисливська» 

порція 52 

Сирники домашні з джемом / медом / сметаною ……………………………………………….…... 200/40 38 

   

--------------- Десерти --------------- 

Банановий коктейль ……………………………………………………………………...………………………… 
молоко, морозиво, банан, сироп, топпінг 

300 26 

Мафіни /2шт/ …………………………...……………………………………………………………………………..…… 

творог, топпінг 
100 20 

Мафіни шоколадні з творогом /2шт/ ……………………………….….………………........……… 

чорний шоколад, творог, ківі, топпінг 
270 48 

Млинці ………………………………………………………………………………...………………………….………………. 60 14 

Млинці з фруктами ………………………………………………………………………………...….……………. 
банан, яблуко, вершки, масло, цукор, топпінг 

220 29 

Молочний коктейль ………………………………………………………………………………………….……… 
молоко, морозиво, топпінг 

300 26 

Морозиво з сиропом ………………………………………………………………………………………................... 100/15 25 

Морозиво з фруктами …………………………………………………………………………………….……….. 
морозиво, банан, яблуко, ківі, топпінг 

140 30 

Фруктова тарілка …………………………………………………………………………………………….………. 
яблуко, апельсин, ківі, виноград, банан 

400 54 

Штрудель яблучний з морозивом  ……………………………………….……………….………….… 

яблуко, тісто листове, яйце, кориця, масло, морозиво, цукрова пудра, топпінг 

150/50/
20 

39 

   

   



   

   

-------------- Додатково -------------- 

Апельсин ……………………………………………………………………………………………………………………...… 100  10 

Банан ……………………………………………………………………………………………………………………………… 100 10 

Виноград ……………………………………………………………………………………………………………………….. 100 16 

Гірчиця ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 50  6 

Джем з полуниці …………………………………………………………………………………………………….….. 60 16 

Капуста квашена ……………………………………………………………………………………………………….. 100 10 

Кетчуп …………………………………………………………………………………………………………………………... 50  6 

Лимон з цукром ………………………………………………………………………………………………….……….. 25 5 

Мед натуральний .……………..…………..……………….…..………..……..…………..…………………………… 50  21 

Огірочки квашені ………………………………………………………………………………………………………... 100 10 

Огірочки свіжі  ………………………….………………………………………………………………………………... 100 8 

Оливки …………………………………………………………………………………………………………………………… 100 30 

Перець червоний гострий, маринований …………………………….……………………………. 15 12 

Помідори квашені ……………………………………………………………………………………………………… 100 10 

Помідори свіжі ……………………………………………………………………………………………………………. 100 12 

Полуниця домашня свіжоморожена ……………………………….………………………….………….… 50 12 

Скибка хліба ………………………………………………………………………………………………………………… шт  1 

Сметана ………………………………………………………………………………………………………………………... 50  6 

Цибуля ріпчаста ………………………………………………………………………………………………………... 100 2 

Яблука ……………………………………………………………………………………………………………………………. 100  8 

   

   



   

---------- Бенкетні страви ---------- 
---------- Гарячі страви --------- 

Борщик …….……………………………………………………………………………………………………………………... 250 24 

Жульєн запечений у слойці ………………………………………………………………………………..…… 180 48 

Голубці з м'ясом і рисом під соусом  ……..………………………………………………………….….. 300/100 49 

Капустяники фаршировані з соусом   ……………………………………………………………….….. 
капустяні пелюстки, фарш свинний 

150/40 44 

Картопляники фаршировані м'ясом з соусом  …………………………………………….….. 250/40 48 

Картопляники фаршировані сиром з сметаною  …….…………………………………….. 270/50 34 

Крученики фаршировані свининою і грибами  …………………………………………….….. 
свинина, фарш м'ясний, фарш грибний  

120/75 69 

Куряче філе фаршироване сиром і шинкою …………………………………………………….... 220 49 

Налисники з м'ясом ………………………………………………………………………………………………….. 150 39 

Печінка теляча, смажена з цибулею …………………………………………………………….…….. 100/30 36 

Шашлик свинний   …...………………………………………………………………………………………………….... 100 49 

Язик у сметанно-вершковому соусі …….……………………………………………………………….. 100/100 64 

---------- Холодні страви --------- 

Буряк з хріном ………………………………………………………………………………………………………….…. 100 10 

Короп фарширований …...…………………………………………………………………………………………... 
вагова страва 

за 100 28 

Помідори свіжі «Апетитні» …………………………………………………….………………………….….. 
помідори свіжі, майонез, часник, сир твердий 

280 40 

Салат Олів'є  ……………………………………………………………………………………………………………….... 150 28 

Холодець з куркою та телятиною …….……………………………………………………………..…... 350 39 

Язик заливний ……….………………………………………………………………………………………………….….. 130/200 69 

Яйце фаршироване грибами ………..……………………………………………………………………….….. 
гриби білі, цибуля, майонез 

60 16 

------------- Десерти ------------ 

Чорнослив фарширований горіхом з вершками ………..……………………………………... 60/20/40 38 



 


