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Доставка улюблених страв 

від шеф-кухаря Caribbean Club 

Delivery of your favorite dishes 
from Chef Caribbean Club 

Телефон для замовлення:  (067) 634 21 11
Phone for order: (067) 634 21 11

Графік роботи: Понеділок-неділя з 11 до 22
Schedule: Monday-Sunday from 11am to 10pm 

Мінімальна сума замовлення: 500 грн 

Minimum order amount: 500 UAH 

Вартість доставки розраховується в залежності від адреси 

замовлення. 

Shipping cost is calculated depending on the order address 

tel:+380676342111
tel:+380676342111
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Блюда з доставкою •Dishes with delivery 

Вихід /Weight Ціна /Price 

Cалати • Salads 
Салат рукола з свежемарінованним лососем і томатами черрі  
Arugula Salad with Freshly Pickled Salmon and Cherry Tomatoes 190 139 

Салат "Цезар" в класичному стилі 
Salad "Caesar" in the classic style 230 119 

Вегетаріанський салат з карамелізованими грибами 
"Шиитаке" і паростками сої 
Vegetarian salad with caramelized mushrooms "Shiitake" and bean 
sprouts 

230 89 

Салат "Олів'є" з курчам, подається з копченим лососем, 
вугром "унагі" і ікрою тобіко на листках свіжої руколи  
Olivier salad with chicken, served with smoked salmon, unagi eel and 
tobiko caviar on fresh arugula leaves 

200 119 

Холодні закуски • Delicatessen 
М'ясний халяль з п'яти видів місцевих баликів і ковбас в 
компанії в'ялених томатів і оливок "Каламата"  
Meat halal from five types of local ham and sausages in the company 
of dried tomatoes and olives "Kalamata"  

100/60 129 

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

150/50/50 139 

Італійське «Прошуто Крудо» в компанії в'ялених томатів і 
оливок 
Italian "Proud Crusoe" in the company dried tomatoes and olives 

100/40 119 

"Кімчі" маринований за традиційним корейським рецептом 
"Kimchi" marinated in a traditional Korean recipe 

170 88 

Карпаччо з телятини на соусі «Бальзамік» з каперсами 
і сиром «Пармезан» 
Carpaccio of veal  on sauce «Balsamico» with capers  
and cheese «Parmesan» 

100/90 169 

Слабосол з дикого лосося, подається з "Реліш" з авокадо та 
помідорів, крутонами з хлібу та мікрогріном 
Wild salmon salmon, served with "Relish" with avocado and 
tomatoes, croutons of bread and microgreen 

100/60 139 
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Гарячі закуски • Hot appetizers 

 Вихід /Weight Ціна /Price 

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

120/100/80 339 

Овочі обсмажені на грилі з ароматними травами 
Grilled vegetables with aromatic herbs 

200 66 

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

150 139 

Перші страви • First dishes 
Тайський суп "Том Ям" на кокосовому молоці з креветками, 
кальмарами і солом'яними грибами   
Thai soup "Tom Yam" coconut milk with shrimp, squid and straw 
mushrooms 

350 299 

Консоме з курчати по-домашньому з перепелиним яйцем і 
зеленню  
Homemade chicken consomme  with quail egg and greens 

350 79 

                                    Сендвічі • Sandwiches   

Сендвіч  з  телятиною Sandwich with beef 280 169 

Сендвіч  зі свининою Sandwich with pork 280 129 

Сендвіч  з куркою Chicken sandwich 280 129 
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Основні страви •The main dishes 

 

 
 Вихід /Weight Ціна /Price 

Котлета по-київськи подається з картопляним пюре та 
вершковим соусом з лисичок і трюфельної пасти   
Chicken Kiev served with mashed potatoes  and creamy chanterelle 
sauce and truffle pasta 

200/40 269 

Курочка фарширована креветками і сиром "Пармезан" 
подається на соте з овочів з "кунжутно-вершковим" соусом   
Chicken stuffed with shrimp and cheese "Parmesan" is served on sauteed 
vegetables with "sesame creamy" sauce  

220/100/ 
50 269 

Качина ніжка з маковим пюре, карамельними грибами 
"Шиитаке" і соусом з грибів  
Duck leg with poppy puree, caramelized mushrooms "Shiitake" 
mushrooms and sauce 

190/120/50 149 

Пеппер стейк смажений на грилі подається з печеним 
баклажаном і картоплею  під вершковим соусом з іспанського 
зеленого перцю Pepper Steak Grilled served with baked eggplant, with 
potatoes under the cream sauce from the Spanish green pepper 

200/40/50 269 

Філе лосося запікається з артишоком і аспарагусом, подається 
з вершковим соусом з французької гірчиці  
The fillet of salmon baked with artichoke and asparagus, served with 
creamy sauce from French mustard  

180/20/100
/30 299 

Філе дорадо з аспарагусом під лаймовим соусом  
Fillet of Dorado with asparagus with lime sauce  190/40/30 269 

Гарніри  •   Garnish 

Овочевий "Рататуй" Vegetable "Ratatouille" 150 69 

Листя шпинату обсмажені на вершковому маслі  
Spinach sauteed in butter 

150 69 

Вершковий рис Creamy rice 150 49 

Картопляне пюре в слайсі цукіні  
Mashed potatoes in slice zucchini 

150 49 
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 Десерти • Desserts 

 
 

Фреші • FRESH 

Ананасовий / Pineapple  0.2   129 

Помаранчовий /Orange 0.2   49 

Яблучний / Apple  0.2   39 

Морков’яний / Carrot  0.2   39 

Яблучно-Морков’яний / Apple-Carrot  0.2   39 

Грейпфрутовий / Grapefruit  0.2   49 

 Вихід /Weight Ціна /Price 

Чізкейк  
Cheesecake 

120/60 89 

Фруктова фантазія 
Fruit Fantasy 

700 299 

Торт "Наполеон" за старовинним французьким рецептом         
Cake "Napoleon" according to an old French recipe 140 89 

Легкий яблучно-сирний пиріг  
Easy apple cheesecake 

140 49 
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Суші меню 
 

Суші Нігірі   •   Sushі Nіgіrі 

 Вихід /Weight Ціна /Price 

Суші Фелікс з лососем     
 Sushі Felіks with salmon 

34/30/50 59 

Суші з вугром 
Sushі with eel 

37/30/50 59 

Спайсі з тунцем  
Spicy with tuna 

35/30/50 59 

Суші з тунцем 
Sushі with tuna 

32/30/50 59 

Суші з лососем 
Sushі with salmon 

32/30/50 59 

Сашімі   •  Sashimi 

Сашімі вугор 
 Sashіmі eel 

50/100/50 169 

Сашімі тунець 
 Sashіmі tuna 

50/100/50 129 

Сашімі лосось 
 Sashіmі salmon 

50/100/50 119 

Каліфорнійські роли  •  Californian Role 

Каліфорнійський рол з тунцем в ікрі 
 Californian roll with tuna in caviar 

200/30/50 169 

Каліфорнійський рол з лососем в ікрі 
 California roll with salmon in caviar 

200/30/50 169 

Каліфорнійський рол з вугром в кунжуті 
 California roll with eel in sesame 

200/30/50 169 

Каліфорнійський рол з овочами в кунжуті 
 California roll with vegetables in sesame 

200/30/50 99 
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Фірмові роли  •  Special Rolls 

Золотий Дракон  
Golden Dragon 

260/30/50 249 

Червоний Дракон 
 Red Dragon 

260/30/50 199 

Зелений Дракон 
 Green Dragon 

260/30/50 199 

Філадельфія в лососі 
 Roll Philadelphia Salmon 

250/30/50 199 

Рол Фудзіяма 
 Roll Fudzіyama 

280/30/50 169 

Супи     •   Soup 

Місо-суп з вугром 
 Mіso soup with eel 

250 99 

Місо-суп з морепродуктами 
 Mіso soup with  seafood  

250 149 

Салати   •   Salads 

Салат з вугром 
 Salad with eel 140/50/20 189 

Сивид салат з горіховим соусом 
 Sivid salad  with nuts souse 100/50 79 

                                  Напої   •   Drinks   

СІК / juice 0,5 l 29 

Моршинська  / Morshinska water 0.33 l 29 

Пепсі / Pepsi  0.3 l 26 

Пепсі без цукру / Pepsi Pepsi sugar free 0,5 l 26 

Севен ап / 7 UP  0.5 l 29 

Боржомі/Borjomi 0.33 l 36 




