
СТАРТЕРИ 
STARTERS

Плато екзотичних фруктів
Plateau exotic fruits

700 399

Велика фруктова фантазія 
Grand fruit  fantasy 

1500 890

Благородні сири з ягодами і медовими сотами  
Noble cheeses with berries and honeycombs

150/50/50 299

Італійське “Прошуто Крудо”  
в компанії в’ялених томатів і оливок  
Italian “Prosciutto Crudo” served with dried tomatoes and olives

100/40 199

Тапас з червоною ікрою 
Tapas with red caviar 

70 г / 2 шт 289

Тапас з ікрою щуки та сиром маскарпоне
Tapas with pike caviar and mascarpone cheese

70 г / 2 шт 229

Тапас з слабосоленим лососем та свіжим 
огірком
Tapas with light-salted salmon and fresh cucumber

70 г / 2 шт 99

Тапас з анчоусами і в’яленими томатами
Tapas with anchovies and sun-dried tomatoes

70 г / 2 шт 89

Тапас з курочкою, перепелиним яйцем 
і сиром “Пармезан”
Tapas with chicken, quail egg and Parmesan cheese

70 г / 2 шт 79

Вегетаріанський тапас з аспарагусом 
та авокадо            
Vegetarian Tapas with аsparagus and аvocado

70 г / 2 шт 89

Тапас сет “Галеон” (з ікрою щуки, з анчоусом, 
з лососем, з курочкою і перепелиним яйцем, 
вегетаріанський, теплий з моцарелою)  
Tapas set “Galleon” (With red caviar, with pike caviar, anchovy, salmon, 

chicken and quail egg, vegetarian, warm with mozzarella)

370 г /  
12 шт

569

Тапас сет “Еспаньола” (з ікрою щуки, 
з лососем, з анчоусом)  
TTapas set “Espanolla” (with pike caviar, salmon, anchovy)

210 г /  
6 шт

399

САЛАТИ 
SALADS

Салат з теплою телятиною в соусі “Унагі”, 
листям салату “Айсберг” та в’яленими 
томатами  
Salad with fried veal in Unagi sauce, Iceberg lettuce and dried tomatoes

220 299

Салат з диким лососем та руколою  
Wild Salmon and Arugula Salad

180 269

Салат “Цезар” в класичному стилі 
Salad “Caesar” in the classic style

230 226

Вегетаріанський салат з карамелізованими 
грибами “Шиитаке” і паростками сої  
Vegetarian salad with caramelized shiitake mushrooms  
and soybean sprouts

230 169

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ 
HOT APPETIZERS

Тигрові креветки з шпинатом  
під вершково-томатним соусом 
Tiger prawns with spinach and cream-tomato sauce

120/100/80 499

Язик смажений на грилі з цукіні і сиром 
“Моцарелла” під соусом “Песто” 
Tongue grilled with zucchini and cheese “Mozzarella” under the “pesto” 
sauce

150 179

Овочевий “Рататуй” 
Vegetable “Ratatouille”

150 119

ДЕСЕРТИ 
DESSERTS

Чізкейк  
Cheesecake

120/60 129

Тортик “Наполеон” за старовинним 
французьким рецептом          
Cake “Napoleon” according to an old French recipe

140 119

Легкий яблучно-сирний пиріг  
Light apple cheesecake

140 99

Всі ціни вказані в гривнях / All prices in UAH


