
Салат Зелений / Green Salad / 200г
салат з молодої капусти і огірка, заправка на вибір: сметана, майонез, домашня олія / salad 
of young cabbage and cucumber, dressing to choose from: sour cream, mayonnaise, homemade oil

90�

Новинки від Шефа
Салат по-селянськи / 
Salad in a peasant way / 250г
салат з молодого редису і огірка, заправка на вибір: сметана, майонез, домашня олія / salad 
of young radishes and cucumber, dressing to choose from: sour cream, mayonnaise, homemade oil

110�

Салат з огірком, яйцем та сметаною / Salad with 
cucumber, egg and sour cream / 200г
огірок, яйце, укроп, заправлено сметаною і соусом Айолі / cucumber, egg, dill, dressing sour cream 
and sauce Aioli

80�

Оладки з кабачка та сиру з яйцем пашот / Zucchini 
pancakes with cheese and poached egg / 200г 150�

Традиційні кабачки з помідорами змащені майонезом з 
часником / Traditional zucchini with tomatoes covered with 
mayonnaise garlic / 150г 95�

Молода картопля з зеленню і вершковим маслом / 
Young potatoes with herbs and butter / 150г 60�

Окрошка з курячим філе / Okroshka with 
chicken fillet/ 300г 100�

Борщ Закарпатський / 
Zakarpatsky borsch / 300г
національний борщ з лисичками, білими грибами, опеньками та печерицями, замість 
картоплі кладуть квасолю. Вживається: холодним, гарячим чи у вигляді суп-пюре /national 
borsch with chanterelles, white mushrooms, honey agarics and champignons, beans are used 
instead of potatoes.  Served: cold, hot or in the form of cream soup

 

110�

Філе куряче су-від з кисло-солодким соусом і кунжутом  / 
Chicken fillet su-vid with sweet and sour sauce 
and sesame seeds / 230г 120�

Свинина пряна / Spiced pork / 260г
свинина з болгарським перцем, сичуанським перцем, цибулею, спаржевою квасолею в 
пряно-гострому соусі з додаванням темного соєвого соусу та саке і кунжутного масла / pork 
with bell peppers, Sichuan peppers, onions, asparagus beans in a spiced-spicy sauce with the addition 
of dark soy sauce and sake and sesame oil

210�

Стейк Стріплойн / Striploin steak/ 100г* 300�
преміальний стейк сухої витримки, обсмажений зі спеціями і травами у вершковому маслі. 
Подається з томатами-гриль. Premium dry steak, fried with spices and herbs in butter.

*ціна за 100г / price for 100g

Стейк судака з лісними грибами / Pike perch steak with
wild mushrooms in cream sauce/ 260г 280�

Судак у паніровці / Breaded pike perch / 200г 220�
філе судака в хрумкій скоринці з соусом тар-тар / pike perch fillet in crispy crust with tar-tar sauce

Квас власного приготування / Kvass of own
preparation / 250г 20�


