
СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
ДЛЯ БАНКЕТІВ



*Дана пропозиція є комерційною пропозицією і представлена в ознайомчих цілях. 
З меню і прейскурантом, оформленими відповідно до чинного законодавства 
України, можна ознайомитися в куточку споживача.



Каре баранця на перепічці

Подається з картопляними кульками,
томатами чері та гранатовим, томатним
і журавлинним соусами

810 грн.350/150/200/150г

ФІРМОВІ СТРАВИФІРМОВІ СТРАВИ

Сьомга, фарширована
судаком і коропом
Подається з червоною ікрою
та томатами чері

1400 грн.1000г



860 грн.1000/600/100г

Качка з яблуками

Запікається в медово-
апельсиновому маринаді

460 грн.1000г

Рібай телятина з розмарином

Подається з овочами гриль (перець
болгарський, цукіні, картопляні
скибочки) і томатним соусом

980 грн.1000/450/50г

Рібай свинина з чебрецем

Подається з овочами гриль (перець
болгарський, цукіні, картопляні
скибочки) і томатним соусом

690 грн.1000/450/50г

Свиняча рулька 

Подається з томатним і гірчичним
соусами, соліннями й картопляними
скибочками 

550 грн.1000/100/120/70



Риба фарширована 

Короп, фарширований судаком

650 грн.1000г

Рибна тарілка

Асорті рибних делікатесів з марліном
і масляною холодного копчення та
малосольним лососем, подається з
оливками Гігант та маслинами Каламата

285 грн.220/40г

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ



Ікра щуки 
Подається з вершковим
маслом і хрумкими тостами
з чіабатти

500 грн.150/30/70г

Млинці з малосольною сьомгою
та вершковим сиром

145 грн.160г

Оселедець малосольний 

Подається з відвареною картоплею і
маринованою червоною цибулею

88 грн.100/100/70г



Холодець домашній 
Подається з вершковим
і буряковим хріном
і гірчицею

198 грн.500/90г

Курка, фарширована млинцями
з курячим філе

450 грн.1000г



М'ясна тарілка 

Асорті м'ясних делікатесів з
Пармською шинкою та двома видами
салямі - з волоським горіхом та сирною
скоринкою, подається з каперсами

345 грн.300/20г

М'ясна дошка Local 

Свинина та телятина сиров'ялені,
свинина копчена, сало, підчеревина
копчена. Подається з хрумкими
тостами з темної чіабатти,
корнішонами та гірчицею

315 грн.330/130/30г



Асорті рулетів 

Курячий з курагою, свиний з овочами,
буженина. Подається з хріном та гірчицею.

330 грн.300/20/20г

Антіпасто 

Сири Дорблю, Камамбер, парма, оливки,
в'ялені томати, горішки, тости з чіабатти

195 грн.230г

Сирна тарілка
Сири Дорблю, Брі, козиний сир з медом і
кмином, Маасдам, подається з інжирним
джемом

340 грн.200/50/30г

Асорті рулетів 

Курячий з курагою, свиний з овочами,
буженина. Подається з хріном та гірчицею.

250 грн.300/20/20г

Антипасті 

Сири Дорблю, Камамбер, парма, оливки,
в'ялені томати, горішки, тости з чіабатти

185 грн.230г

Сирна тарілка
Сири Дорблю, Камамбер, Пармезан,
молода Гауда та мед

195 грн.200/30г



Паштет курячий 

Ніжний курячий паштет, посипаний
кедровими горіхами і гарбузовим
насінням, подається з хрумкими
тостами з чіабатти

68 грн.120/50г

Овочеве асорті 

95 грн.400г

Помідори, свіжі огірки,
солодкий перець, зелень

Асорті солінь 

Огірки і помідори солені, капуста
квашена, яблука мочені

120 грн. 400г

Гриби мариновані 

Опеньки, маслюки, лисички

240 грн.300г

Оливки гігант

97 грн.100г

Маслини Каламата

97 грн.100г



Салат з курячою печінкою
і малиновим соусом

155 грн.300г

Грецький

190 грн.550г

САЛАТИ

Салат з копченою
куркою та грушею

Груша, маринована у вині,
копчене куряче філе, печений
перець і кедровий горіх

290 грн.400г

Цезар

248 грн.500г



Теплий салат з телятиною
та стручковою квасолею 

300г 195 грн.

Салат з лососем
і авокадо 

Мікс зелені, лосось
слабосолоний, авокадо,
томати чері

330 грн.420г

Салат з креветками
та кіноа

 Салатний мікс, кіноа,
креветки, кальмари гриль,
томати чері та вершковий
соус із додаванням білого
вина

390 грн.600г

Олів'є з куркою

125 грн.500г

Оселедець під шубою

110 грн.500г



Камамбер фрі

168 грн.190/50г

Млинці з м'ясом

110 грн.185/50г

Млинці з грибами

65 грн.200г

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ



Хвости тигрових
креветок

145 грн.5 шт.

З соусом солодкий чілі

Курячі крила BBQ

110 грн.320г



ОСНОВНІ СТРАВИ

М'ясний сет 2

1065 грн.1100/150г

Каре ягняти, медальйони з телятини,
курячий шашлик, подається з трьома
соусами - діжонською гірчицею,
томатним та малиновим

М'ясний сет 1

795 грн.1000/100г

Медальйони зі свинини та телятини,
курячий шашлик, подається з
діжонською гірчицею та томатним
соусом

Рибний сет 

590 грн.600/100г

Сьомга, судак, скумбрія, подається
з лимоном та соусом тартар 



Сьомга гриль

220 грн.130/50г

Куряча грудка гриль з соусом
«Деміглас»

135 грн.280г

Подається з картопляним пюре
з соусом «Песто»

Медальйони з телятини

188 грн.220/50г

Соковите філе телятини,
картопляні дольки, перець,
томати чері, печериці

Телятина по-корсиканськи

160 грн.250г

Пательня з телятиною та овочами з вершковим соусом



Овочевий сет 

220 грн.1 кг

Солодкий перець, кукурудза, цукіні,
печериці, картопляні дольки,
помідори, цибуля

ГАРНІРИ



Суші сет №1

635 грн.1100г

«Каліфорнія сяке», «Ікура макі»,
«Каніші», «Філадельфія класік»,
«Кіото» 

Суші сет №2

635 грн.1050г

«Каліфорнія», «Золотий дракон»,
«Фусіто», «Ікура», «Вулкан» 

ЯПОНІЯ




