СНІДАНКИ
BREAKFASTS

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS

пропозиція на сніданок діє до 12:00
breakfast offer is valid till 12 p.m

Яєчня з ковбасками, тостами
та грильованими томатами
Fried eggs, sausage, toasts,
grilled tomatoes

0,25/170

Омлет з шинкою та сиром
Omelette with ham and cheese

0,21/140

Омлет з овочами та зеленню
Omelette with vegetables and
fresh salad

0,22/95

Яйця пашот на тості з лососем,
0,26/390
гуакамоле та сиром Філадельфія
Poached eggs on toast with salmon,
guacamole and Philadelphia cheese
Сирники з домашнього сиру
з джемом та сметаною
Homemade cottage cheese
patties with jam and sour cream

0,17/190

Вівсяна каша з фруктовим
тар-таром
Oatmeal with fruit tartar

0,3/120

Слабосолений лосось з авокадо
Lightly salted salmon with avocado

0,16/390

0,27/0,1 220
Клаб-сендвіч з
курячою грудкою
Club sandwich with chicken breast

УСТРИЦІ
OYSTERS
Подаються на льоду з лимоном та
хрусткими житнiми тостами, соусом
з бальзаміка і цибулі шалот
Served on the ice with lemon
and crispy rye toasts with
balsamic and shallot sauce

Устриця Фін де Клер
Oyster Fine de Claire

1 шт./75

Устрица Спесіаль Океан
Oyster Speciale

1 шт./75

Устриця Жилардо
Oyster Gillardeau

1 шт./135

Устрица Біла перлина
Oyster White Рearl

1 шт./135

Ікра щуки
Caviar pike
Ікра червона
Caviar red
Ікра з печених овочів
та тостами з темного хліба
Grilled vegetables caviar
with brown bread toasts
Брускета з тар-таром,
слабосоленим лососем та
сиром Філадельфія
Bruschetta with freshly-salted
salmon, tartar and Philadelphia
cheese
Брускета з томатами, свіжим
базиліком, авокадо та
солодкою цибулею
Bruschetta with tomatoes,
fresh basil, avocado and
sweet onion
Хумус, бабагануш, подаються
з пітою
Hummus, babaghanoush, served
with pita bread
Карпаччо із яловичини з
руколою, в'яленими томатами,
бальзаміком та каперсами
Beef carpaccio with arugula,
sun-dried tomatoes, balsamic
vinegar and capers
Дошка м’ясних делiкатесів
Specialty meat selection
Карпаччо з норвезького лосося
з сиром Пармезан
Norwegian salmon carpaccio with
Parmesan cheese
Форшмак
Forshmak
Дошка iталiйських закусок
Italian antipasti platter
Паштет з курки
Chicken pate
Вишукані сири з виноградом,
горіхами та фруктовим
міксом мостарда
Gourmet cheeses with grapes,
nuts and mostarda fruit sauce
Півкіло свіжих овочів
Half a kilogram of fresh
vegetables
Хрумкі малосольні огірки
власного посолу
Crisp home-made freshly-salted
cucumbers
Оливки та маслини
Green olives and black olives
Тар-тар з норвезького лосося
Norwegian salmon tar-tar

0,05/390
0,05/390
0,23/190

0,13/260

0,12/95

0,15/190

0,1/250

0,1/190
0,1/390

0,2/170
0,43/590
0,1/160
0,15/390

0,5/200
0,1/90

0,1/100
0,22/490

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
HOT STARTERS

САЛАТИ
SALADS
Класичний овочевий
салат з заправкою на Ваш вибір
Classic vegetable salad
with dressing of your choice

0,25/170

Весняний салат з редискою,
зеленою цибулею, латуком та
сметаною
Spring salad with radish,
green onion, lettuce and cream

0,2/220

Салатний мікс з авокадо,
печеним перцем та фенхелем
Mixed salad with avocado,
baked bell and fennel

0,22/290

Грецький салат з сиром Фета
Greek salad with Feta cheese

0,38/250

Салат Цезар з курячим філе
Caesar salad with chicken fillet

0,3/250

Салат Капрезе з соусом Песто
Caprese salad with Pesto sauce

0,23/250

Легкий салат з слабосоленою
сьомгою та сиром Філадельфія
Light salad with slack-salted
salmon and Philadelphia cheese

0,22/490

Салат з тигровими креветками
та руколою
Jumbo shrimps salad with arugula

0,22/390

Теплий салат з морепродуктами
Warm seafood salad

0,22/590

Салат Панцанела
Panzanella salad

0,35/250

Курячi крильця у глазурi з меду
Chicken wings in honey glaze

0,2/150

0,12/150

Сирнi кульки з
малиновим соусом
Cheese balls with
strawberry jam

Камамбер на грилі з тостами
та ягідним джемом
Grilled Camembert cheese with
toast and berry jam

0,125/290

СУПИ
SOUPS

Український борщ зі сметаною
Ukranian red-beet soop
with ceram

0,35/150

Окрошка на квасi/кефiрi
Cold kvass or kefir based soup
with chopped vegetables

0,35/160

Гаспачо з томатiв
Cold tomato soup Gazpacho

0,25/130

Шурпа з ягняти, з картоплею
та овочами
Shurpa - lamb and vegetable
soup with potatoes

0,35/250

Гарбузовий крем-суп
з насінням
Cream of pumpkin
with seeds

Уха з трьох видiв риби
Fish soup made of 3 fish sorts

0,17/150

0,35/390

ДОМАШНЯ ПАСТА
HOMEMADE PASTA
Лiнгвiнi з бiлими грибами
та куркою
Linguine pasta with ceps
and chicken

0,26/290

Паста з лососем
Pasta with salmon

0,26/290

Паста Болоньєзе
Pasta Bolognese

0,26/250

Паста з морепродуктами
Pasta with seafood

0,26/550

Равіолі з індичкою у
томатному соусі
Ravioli with turkey in
tomato sauce

0,26/250

Равіолі з лососем у
вершковому соусі
Ravioli with salmon in
creamy sauce

0,26/490

ОСНОВНІ СТРАВИ
MAIN COURSE
Бефстроганов з картопляним
пюре та малосольними огiрками
Beef stroganoff with mashed
potatoes and pickles

Справжнiй плов з телятини.
З салатом зi свiжих томатiв
Veal or lamb pilaff with fresh
tomatoes salad

Котлети з iндички з
молодою картоплею
Turkey cutlets with
new potatoes

0,35/345

0,3/260

0,25/260

0,3/360

Курча Тапака
Chicken Tapaka

БУРГЕРИ
BURGERS
РІЗОТТО
RISOTTO

Рiзотто з бiлими грибами
з трюфельного масла
Risotto with ceps and
truffle oil dressing

Рiзотто Фруттi дi Маре
з чорнилами каракатицi
Risotto “frutti di mare”
with cuttlefish ink

0,18/250

Бургер IBIZA
IBIZA burger

0,42/0,12 330

Бургер класичний
Classic burger

0,42/0,12 300

0,18/550

Бургер з сиром Дор Блю
Burger with Dorblue cheese

0,4/0,12 370

РИБА
FISH

СТРАВИ НА ВІДКРИТОМУ ВОГНІ
OPEN FIRE COOKED COURSES

Чорноморськi бички
Black sea bullhead

0,1/150

Камбала по-одеськи
Odessa style plaice

0,1/300
0,1/195

Барабулька/ставрида
Red mullet/horse mackerel

0,1/250

Сарган
Garfish

0,15/490

Стейк з лосося з
соусом із ікри
Salmon steak under
caviar sauce
Сет чорноморської риби з
соусом Тар-тар на 3-4 персони
Black Sea fish set with Tartar
sauce for 3-4 persons

1,5 кг./2700

МОРЕПРОДУКТИ
SEAFOOD
0,5/330

Смаженi у казанi мiдiї з
прованськими травами
Mussels fried in a pot with
Provence herbs
Смаженi раки з часником
та соєвим соусом
Fried crawfish with garlic and
soya sauce

10 шт./1400

Кальмар на грилі з соусом Тар-тар
Grilled squid with Tar-tar sauce
Канадський лобстер
Canadian Lobster
Тигрова креветка гриль
Grilled tiger shrimp

0,15/190

1 шт./3500
2 шт./500

Гренландськi креветки
томленi у вершковому маслi
з часником та соусом Чилi
Greenland shrimps stewed
in butter with garlic and
Chile sauce

0,2/395

Соте з морепродуктiв та
грінками
Seafood saute with croutons

0,23/550

Каре ягняти з гранатовим
соусом
Rack of lamb with pomegranate
sauce
Портерхаус
Porterhouse
Пепер-стейк з соусом із
перцю
Pepper steak with pepper sauce

0,1/230

0,1/290
0,19/690

Стейк Рiбай Україна
Ribeye steak Ukraine

0,1/290

Стейк Рібай Аргентина
Ribeye steak Argentina

0,1/450

Фiле-мiньйон
Filet mignon

0,19/690

М’ясний сет: рiбай, пепер стейк,
1 кг./3100
каре ягняти з печеною картоплею
та овочами гриль
Meat set: Ribeye, Pepper steak,
ack of lamb with baked potatoes
and grilled vegetables
Всi шашлики подаються з маринованою
цибулею та соусом на лавашi
Shish kebab is served with marinated onion
and sauce on the pita

Шашлик з курячого філе
Chicken fillet shish kebab
Шашлик зi свиного ошийка
Pork neck shish kebab
Курячi крильця з хрусткою
скоринкою
Chicken wings with crispy
golden crust
Кебаб з ягняти
Lamb kebab
Шашлик з фiле яловичини
Veal fillet shish kebab
Шашлик з ягняти
Lamb shish kebab

0,22/190
0,22/250
0,23/150

0,2/300
0,18/370
0,2/390

Ковбаски власного
приготування
Home-made sausages

0,24/290

Грильовані овочі
Grilled vegetables

0,25/150

Лаваш з Сулугунi, томатами та
зеленню
Pita bread with suluguni cheese
served with tomatoes and greenery

0,18/150

ПIЦА З ДРОВ’ЯНОЇ ПЕЧI
PIZZA ON A WOOD STOVE
«Маргарита»

0,4/200

соус з томатiв, сир Моцарелла,
базилiк, орегано

ГАРНІРИ
GARNISHES
Картопля фрi з кетчупом
French fries with ketchup

0,15/80

Смажена домашня
картопля з грибами
Fried potatoes with
mushrooms

0,2/80

Картопляне пюре
Mashed potatoes

0,2/50

«Margarita»
with tomato sauce, Mozzarella cheese,
Basil and oregano

«Поло»

0,5/280

грильована курка, печериці,
сир Моцарелла, бiлий соус

«Pollo»
Grilled chicken, mushrooms,
Mozzarella, white sauce

«Чотири сири»

0,5/240

Смажений рис з овочами та
яйцем в східному стилi
Fried rice with vegetables and
eggs in Oriental style

з сиром Горгонзола, Моцарелла,
Ементаль, Пармезан на бiлому соусі

«Four cheeses»
with Gorgonzola cheese, Mozzarella,
Emmental, white Parmesan sauce

«Прошутто дi Парма»

0,5/330

Iталiйска шинка на томатному соусi
з сиром Моцарелла, помiдорами
Черi та орегано

Молода варена картопля
з кропом
Boiled new potatoes with dill

0,15/100

0,15/65

«Prosciutto di Parma»
dry-cured ham with tomato sauce and
Mozarella cheese, cherry tomatoes
and oregano

«Пеперонi»

Грильованi овочi
Grilled vegetables

0,25/150

Спаржа у вершковому соусі
Asparagus in creamy sauce

0,15/350

0,5/320

гостра салямi з маринованою цибулею,
сиром Моцарелла, помiдорами Черi

«Pepperoni»
spicy salami with pickled onions and
Mozzarella cheese with cherry tomatoes

«Пiца з Горгонзолою, грушею та
чорним трюфелем»

0,5/450

СОУСИ
SAUCE

чотири види сиру з карпачо із груші та
чорним трюфелем

«Pizza with Gorgonzola cheese,
pear with black truffle»
four cheeses with pear carpaccio
and black truffle

Соус Барбекю
BBQ sauce

0,05/25

Соус Тар-тар
Tar-tar sause

0,05/25

Соус Перцевий
Pepper sauce

0,05/35

Соус Гранатовий
Pomegranate sauce

0,05/25

Соус Ткемалі
Tkemali sauce

0,05/35

Додайте до пiци/You can add to your pizza
Ананас, кукурудза, томати,
солодкий перець, печериці,
яйце, маслини
Pineapple, corn, tomatoes,
bell pepper, mushrooms,
egg, olives

0,04/20

Бекон, Пармська шинка, куряче філе,
салямі Італія, мисливськи сосиски
Bacon, prosciutto, chicken fillet,
Italian salami, hunting sausages

0,04/35

Сир Моцарелла, Пармезан 0,02/0,04
Mozzarella cheese, Parmesan

30/30

ДЕСЕРТИ
DESSERTS
Десерт Павлова
Pavlova dessert

Наполеон Класичний
Classic Napoleon cake

0,25/350

Асорті цукерок ручної
роботи
Assorted handmade candies

5 шт./140

0,2/120

Морозиво

Наполеон Карамельний
Caramel Napoleon cake

0,2/120

Медовий кейк
Honey cake

0,13/90

0,1/80

пломбір, французька ваніль,
шоколад, лісова ягода,
полуниця

Ice-cream
ice cream, French vanilla,
chocolate, wild berries,
strawberries

Сорбет

0,1/80

манго, лимон, малина

Шарлот о Фрез
Charlotte o Fraise

Пюр шоколад та маракуйя
Chocolate and passion fruit Pure

0,2/170

0,17/270

Фондан
Foundan

0,2/160

Лимонний тарт з меренгою
Lemon tart with meringue

0,13/90

Чiзкейк
Cheesecake

0,18/140

Sorbet
mango, lemon, raspberries

Асорті з лісових ягід
Assorted wild berries

0,13/395

Фруктова екiбана
для 4 оciб
Fruit ikebana
for 4 persons

2/1900

Фруктова екiбана
для 8 оciб
Fruit ikebana
for 8 persons

4/3800

СВІЖА ВИПІЧКА
FRESH PASTRY

Свiжоспеченi булочки
Freshly baked buns

1 шт./7

Хлiбний кошик з маслом
Bread basket with butter

0,24/80

