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Святкове меню для 4-х персон 

Holiday menu for 4 people 
 

Вихід /Weight 
К-ть порцій/ 
number serving 

Ціна /Price 

  Холодні закуски • Delicatessen 
Благородні сири з ягодами і медовими сотами  
Noble cheeses with berries and honeycombs 

150/50/50 1 299 

Тапас сет "Бригантина" (з ікрою щуки, анчоусом, 
лососем, тунцем, телятиною, моцарелою)  
Tapas set "Brigantine" (pike with caviar, anchovies, salmon, 
tuna, beef, mozzarella) 

12р/370 1 569 

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

100/40 1 199 

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

100/90 1 319 

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 1 399 

Рулетики з баклажанів з овочами 
Eggplant rolls with vegetables 

200 1 149 

Cалати • Salads 

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

230 1 169 

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 1 226 

Салат "Цезар" в класичному стилі 
Salad "Caesar" in the classic style 230 1 226 
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 Вихід /Weight 
К-ть порцій/ 
number serving 

Ціна /Price 

Гарячі закуски • Hot appetizers 

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

120/100/80 1 499 

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

150 2 
179*2= 

358 

Овочі обсмажені на грилі з ароматними травами 
Grilled vegetables with aromatic herbs 200 1 119 

Основні страви на вибір • 

The main dishes  to choose from 

Філе дорадо подається з аспарагусом і артишоком під 
лаймовим соусом 
Dorado fillet served with asparagus and artichoke in lime 
sauce 

190/40/30 2 
449*2= 

898 

Філе міньйон з телятини з картопляно-маковим пюре 
подаються під  трюфельним соусом  
Veal fillet mignon with mashed potatoes and poppies served 
with truffle sauce 

190/100/50 2 
449*2= 

898 

Кошик свіжоспеченого хлібу • 

A basket of freshly baked bread  

Хліб гречаний Buckwheat bread 100 2 
20*2= 

40 

Хліб солодовий Malt bread 100 2 20*2= 

40 

Напої власного приготування 

Лимонад (рожево-імбирний або класичний) 
Lemonade (rose ginger or classic) 1 л 1 129 

Сума на 1 людину   Amount For 1 person 890 г/g  1384 

СУМА на 4 персони  Amount For 4 persons                      5536 
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Святкове міні-меню для 4-х персон 

Holiday mini-menu for 4 people 
 

Вихід /Weight 
К-ть порцій/ 
number serving 

Ціна /Price 

  Холодні закуски • Delicatessen 
Благородні сири з ягодами і медовими сотами  
Noble cheeses with berries and honeycombs 

150/50/50 1 299 

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

100/40 1 199 

Оселедець на відварній картоплі з ялтинською цибулькою 
та яблучним соусом  
Herring on boiled potatoes with Yalta onion and apple sauce  

280/50 1 129 

Рулетики з баклажанів з овочами та водоростями «Норі» 
Eggplant rolls with vegetables and seaweed "Nori"  

250 1 199 

Cалати • Salads 

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

230 1 169 

Салат "Олів'є" з курочкою і перепелиним яйцем на 
гороховому  мікрогріні  
Olivier salad with chicken and quail egg on a pea microgreen  

200 1 169 

Гарячі закуски • Hot appetizers    

Листковий пиріг з лососем і шпинатом 
на гранатовому соусі 
Layer cake with salmon and spinach on pomegranate sauce 

180/20 1 199 

Овочі обсмажені на грилі з ароматними травами 
Grilled vegetables with aromatic herbs 200 2 

119*2= 

238 
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number serving 
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Основні страви на вибір • 

The main dishes  to choose from 

Телятина, приготована на низьких температурах подається 
з запеченою картоплею під  трюфельним соусом  
Veal cooked at low temperatures, served with baked potatoes and 
truffle sauce 

160/100/30 2 
247*2= 

494 

Курочка, фарширована болгарським перцем і сиром 
"Моцарелла" подається на соте з овочів з кунжутно-
вершковим соусом 
Chicken stuffed with peppers and cheese "Mozzarella" is fed to 
saute vegetables with "sesame-cream" sauce 

180/100/30 2 
247*2= 

494 

Кошик свіжоспеченого хлібу • 

A basket of freshly baked bread  

Хліб гречаний Buckwheat bread 100 1 20 

Хліб солодовий Malt bread 100 1 20 

Напої власного приготування 

Лимонад (рожево-імбирний або класичний) 
Lemonade (rose ginger or classic) 1 л 1 129 

Сума на 1 людину   Amount For 1 person 757г/g  690 

СУМА на 4 персони  Amount For 4 persons                      2758 


