
                             

 

150/90/15 165

195/30 350

180/50/30 280

5 шт/5pcs        290

140/50/35 145

180              210

 

 

 

        Закуски / Starters
Пате з печінки в глазурі із какао з ягідним кюлі
Liver pate in cocoa glaze with berry coulis

Локальні крафтові сири з фруктовим конфітюром
Local craft cheeses with fruit confiture

Фалафель з соусом "Раіта"
Falafel with Raita sauce 

Устриці з винним соусом 
Oysters with wine  sauce

Спрінг-роли з лососем та  кисло-солодким  соусом
Salmon and spinach spring-roll with sweet and sour sauce

        Салати / Salads
Салат Нісуаз із задимленим тунцем
Nicoise salad with smoky tuna 

Салат з пармською шинкою та гуакамоле
Salad with Parma ham and  guacamole

          Гарячі страви  / Hot dishes
Блакитний тунець в прянощах
Bluefin tuna with spices 

Дорадо/сібас на вогні
Dorado, sea bass

Язик яловичий з яблучним чатні та каштанами
Beef tongue roast with apple chutney and chestnuts 

Яловичі щоки томлені в ароматному фюме 
Beef cheeks slow-cooked in aromatic fumet 

Стейк Рібай (Америка) 
Rib eye steak America

Каре з баранини 
Rack of lamb

       Гарніри / Side dishes
Печена картопля в беконі
Roasted potatoes in bacon 

Овочева мусака 
Vegetable Moussaka

Кус-кус чорний з в'яленими томатами
Black cous cous with semi-dried tomatoes 

        Десерт / Sweety 
Авторський десерт до 8 березня
Special occasion dessert from pastry chef 

 

180             160

120/75/60     450

100             170

80/120            690

250                  190

100             350

100             215

 

              

200             120

150             105

 

 

                          

Качина грудка, запечена з грушею
Duck breast roasted with pears

Спаржа в темпурі зі східним соусом
Asparagus tempura with oriental sauce

Салат з курячою печінкою
Salad with chicken liver
Салат з креветок та авокадо з горіховою заправкою
Salad with shrimps and avocado with nut dressing

Щупальці восьминога
Ostopus tentacles

Мозок яловичий із соусом з ікри щуки
Beef brain in pike caviar sauce

Мільфей з банановою карамеллю
 та горіховим праліне
Mile-feuille with banana caramel and nut praline

Торт з ожиною та ківі
Blackberry and kiwi cake

150150

bacon-roasted potatoes

Десерт / Desserts

Фланк стейк
Flank steak

100 160

Гарніри / Side dishes

Гарячі страви / Hot dishes

Печена картопля в беконі
Bacon-roasted potatoes

300 105

Овочі, запечені в хоспері
Josper-roasted vegetables

150140

Black couscous with sun-dried tomators

Рібай стейк (Америка)
American rib-eye steak


