
БЕНКЕТНЕ  МЕНЮ.
ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Тартар із сьомги ..................................................... 120/15 .........220,00 грн.
Тартар із телятини .................................................. 120 ...............150,00 грн.
М’ясне плато (бекон с/к, балик с/к, 
ковбаса с/к, ковбаса Портофіно с/к) .................... 140/20 .........200,00 грн.
Підчеревок .............................................................. 100/60 .........75,00 грн.
Сирне плато (Пармезан, Дoр-блю, 
Камамбер, Гауда) .................................................... 200/25 .........155,00 грн.
Оливки, маслини .................................................... 100/20 .........60,00 грн.
Рибне плато
(асорті з масляної риби, лосося і товстолоба) ..... 140/50 .........270,00 грн.
Сьомга слабосолона .............................................. 100/25 .........230,00 грн.
Просол товстолоба................................................. 100/50 .........130,00 грн.
Оселедець з картоплею ......................................... 100/120 .......75,00 грн.
Соління (огірок, помідор, черемша, часник,
капуста квашена) ................................................... 210 ...............80,00 грн.
Млинці з лососем ................................................... 100 ...............127,00 грн.

Форшмак ................................................................ 150/30/10....50,00 грн.
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Хвости тигрових креветок на жовтому ложі (6 шт.) ..................250,00 грн.
Сирні палички з ягідним соусом ........................... 150/30 .........110,00 грн.

Сирні кульки ........................................................... 150 ...............80,00 грн.
Кальмар у фритюрі ................................................ 150 ...............135,00 грн.
Мідії запечені під сиром ........................................ 150 ...............110,00 грн.
САЛАТИ
Салат по-домашньому з ароматним маслом ....... 170 ...............70,00 грн.
Салат «Грецький» ................................................... 230...............140,00 грн.
Салат «Цезар» із курячим філе  ............................ 200...............120,00 грн.
Салат «Цезар» з креветками ................................. 200...............200,00 грн.
Салат «Цезар» з лососем ...................................... 200...............216,00 грн.
Салат «Шуба» ......................................................... 200...............60,00 грн.
Салат «Свіжість» (Дoр-блю, авокадо,
грейпфрут, рукола, мед)  ...................................... 150/50 .........130,00 грн.
Салат «Філе міньйон» (від Шеф-кухаря)
(яловичина з горіхами під гранатовим соусом) ... 250 ...............250,00 грн.
Салат «Осінній бриз» 
(буряк, горіх, сир Філадельфія, рукола) .............. 220...............130,00 грн.

Салат «Алігаторова груша» (яйця перепелині, 
креветки, помідори черрі, авокадо, рукола) ........ 300...............190,00 грн.
Салат з курячої печінки з 
карамелізованою цибулею .................................... 200...............105,00 грн.
Салат «Алюр» ......................................................... 250/30 .........170,00 грн.
Салат «Заграва» ..................................................... 250 ...............135,00 грн.
Теплий салат із соковитою телятиною ................. 220...............170,00 грн.
ГРИЛЬ
Дорадо .................................................................... 190/40 .........400,00 грн.
Стейк із лосося ....................................................... 150/50/25 ...350,00 грн.
Стейк із індички (подається з запеченим 
болгарським перцем під сиром) ........................... 150/50/50 ...190,00 грн.
Стейк із телятини з маринованими овочами ........ 180/70/50....350,00 грн.
Медальйони з телятини 
під соусом «Італьяно» ........................................... 200/60 .........260,00 грн.
Стейк із свинини (подається з
картоплею і соусом «Барбекю») ........................... 200/80/80 ...210,00 грн.
Овочі-гриль ............................................................. 210 ...............145,00 грн.
Каре ягня мариноване в прованських травах ....... 200/50/15 ...320,00 грн.

Люля-кебаб (баранина) ......................................... 250/50 .........275,00 грн.
Перзола (2 шт.) ............................................................................140,00 грн.

ОСНОВНІ СТРАВИ
Філе дорадо зі шпинатом і креветками ................ 250 ...............400,00 грн.
Форель запечена 
під апельсиново-винним соусом (1 шт.) ....................................200,00 грн.
Куряче філе 
фаршироване овочами і сирним соусом .............. 180/50 .........130,00 грн.
Шніцель віденський з курячого філе .................... 150/20 .........110,00 грн.
Бефстроганов з мусом із зеленого горошку ........ 100/150 .......160,00 грн.
Судак із базиліком смажений в цукіні .................. 200/70 .........280,00 грн.
Качина ніжка «Конфі» (1 шт.) .....................................................200,00 грн.
ПАТЕЛЬНІ
Пательня зі свинини з овочами ............................. 400 ...............235,00 грн.
Пательня з телятини з овочами ............................ 400 ...............400,00 грн.
Пательня з курячого філе ...................................... 400 ...............185,00 грн.

Пательня із судака з овочами ................................ 400 ...............455,00 грн.
ГАРНІРИ
Овочеве соте ........................................................... 150 ...............85,00 грн.
Картопля фрі .......................................................... 150 ...............45,00 грн.
Запечена картопля ................................................. 200...............45,00 грн.
Картопляне суфле .................................................. 200...............45,00 грн.
Картопля смажена по-домашньому ..................... 200...............45,00 грн.
Кус-кус з грибами .................................................. 165 ...............50,00 грн.
ДЕСЕРТИ
Морозиво в асортименті (2 кульки) ...................... 50 .................40,00 грн.
Фруктове плато ...................................................... 610 ...............150,00 грн.
Тірамісу ................................................................... 180 ...............140,00 грн.
Торт Чізкейк ............................................................ 100 ...............60,00 грн.

Хлібна корзина  ...................................................... 210 ...............30,00 грн.



Banket


