Cалати • SaladS

Вихід /
Weight

Ціна /
Price

Салат рукола з свежемарінованним лососем
і томатами черрі
Arugula Salad with Freshly Pickled Salmon and Cherry
Tomatoes

190

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 mushrooms “Shiitake”
and bean sprouts
Салат зі смаженою телятиною в соусі “Унагі”, листям
салату “Айсберг” та в’яленими томатами
Salad with fried veal in Unagi sauce, Iceberg lettuce
and dried tomatoes

230

220

169

299

Холодні закуски • deliCateSSen
Тапас сет “Еспаньолла” (з ікрою щуки, лососем,
анчоусом)
Tapas set “Espanolla” (pike with caviar, salmon,
anchovies)
Благородні сири з ягодами і медовими сотами
Noble cheeses with berries and honeycombs
Італійське “Прошуто Крудо” в компанії в’ялених
томатів і оливок
Italian “Proud Crusoe” in the company dried
tomatoes and olives
Карпаччо з телятини на соусі “Бальзамік”
з каперсами і сиром “Пармезан”
Carpaccio of veal on sauce “Balsamico” with capers
and cheese “Parmesan”
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

6р/210

399

150/50/50

299

100/40

199

100/90

319

100/60

399

Гарячі закуски • Hot appetizerS
Вихід / Ціна /
Weight
Price

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

120/100/
80

499

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

200

119

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

основні страви • tHe main diSHeS
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

399

Курочка фарширована креветками і сиром
“Пармезан” подається на соте з овочів з “кунжутновершковим” соусом
220/100/
329
50
Chicken stuffed with shrimp and cheese “Parmesan”
is served on sauteed vegetables with “sesame creamy”
sauce
Котлета
Котлета по-київськи.
по-київськи Сертифікована.
подається з картопляним
о
н
а
Подається
з картопляним
пюре
та вершковим соусом
пюре та вершковим
соусом
з лисичок
в
о
к
і
ф
ти
р
е
зі трюфельної
лисичок і трюфельної
пасти
пасти
С
d
e
fi
i
t
er
C
Chicken
Served
with potatoes
mashed potatoes
Chicken Kiev.
Kiev Certified.
served with
mashed
and creamy
creamy chanterelle
chanterellesauce
sauceand
andtruffle
trufflepasta
pasta

200/40

399

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

499

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

180/20/
100/30

596

Філе дорадо з аспарагусом під лаймовим соусом
Fillet of Dorado with asparagus with lime sauce

190/40/
30

499

300

199

Паста “Карбонаре”
Pasta “Carbonare”

сендвічі • SandwiCHeS
Вихід /
Weight

Ціна /
Price

Сендвіч з телятиною
Sandwich with beef

280

226

Сендвіч зі свининою
Sandwich with pork

280

199

Сендвіч з куркою
Chicken sandwich

280

199

Кошик свіжоспеченого хлібу подається з пряним
маслом
A basket of freshly baked bread served with spicy butter

59

Гарніри • GarniSH
Овочевий “Рататуй”
Vegetable “Ratatouille”

150

119

Листя шпинату обсмажені на вершковому маслі
Spinach sauteed in butter

150

89

Картопляне пюре в слайсі цукіні
Mashed potatoes in slice zucchini

150

69

120/60

129

140

119

160/30

129

1800

890

десерти • deSSertS
Чізкейк
Cheesecake
Торт “Наполеон” за старовинним французьким
рецептом
Cake “Napoleon” according to an old French recipe
Морозиво з ягодами
Ice cream with berries
Grand fruit fantasy

суші меню • SuSHi menu
сашімі • SaSHimi
Вихід /Weight

Ціна /Price

Сашімі вугор
Sashіmі eel

50/100/50

269

Сашімі тунець
Sashіmі tuna

50/100/50

209

Сашімі лосось
Sashіmі salmon

50/100/50

169

каліфорнійські роли • Californian rollS
Каліфорнійський рол з тунцем в ікрі
Californian roll with tuna in caviar

200/30/50

249

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

200/30/50

239

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

200/30/50

259

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

200/30/50

159

фірмові роли • SpeCial rollS
Золотий Дракон
Golden Dragon

260/30/50

359

Червоний Дракон
Red Dragon

260/30/50

299

Зелений Дракон
Green Dragon

260/30/50

289

Філадельфія в лососі
Roll Philadelphia Salmon

250/30/50

289

