MENU

Вага, г
Weight, g

Ціна, грн
Price, hrn

190

329

Салат з копченого лосося з мікс салатом та імбирним соусом
Cured salmon salad with ginger sauce

185

299

Теплий салат з ростбіфом, чатні з солодкого перцю,

170

219

190

369

Ледь обсмажений тунець на пюре з авокадо та сиру рікотта
Lightly seared tuna on a bed of avocado ricotta mash

200

339

Тартар з тунця, авокадо, салат маш, Пармезан,

180

309

Обсмажений козячий сир із свіжим інжиром та м’ятою
Seared goat cheese with fresh figs and mint

190

199

Карпаччо з телятини з руколою та сиром Пармезан
Veal carpaccio with arugula and Parmigiano

100

209

Сирний крем-суп та міні-профітролі з пармезаном
Cream of сheddar and Parmesan puffs

280

149

Овочевий суп з брокколі та цвітною капустою
Vegetable soup with broccoli and cauliflower

270

139

Рибне консоме (лосось, сібас, червоний луціан, палтус)
Fish consommé (salmon, sea bass, red snapper, halibut)

350

239

Бульйон з фрикадельками з кролика та кукурудзяними кльоцками
Bouillon with rabbit polpette and mini corn dumplings

280

149

Салати / Salads
Салат з тигрових креветок гриль з авокадо, томатами,
листям салату Бостон і пластинками Пармезану
Grilled tiger prawns with avocado, tomatoes, Boston lettuce, and Parmigianо

томатами черрі, руколою та соусом з зернової гірчиці та кунжуту
Warm roastbeef salad with sweet pepper chutney,
cherry tomatoes, arugula, wholegrain mustard sesame dressing

Салат Олів’є з м’ясом камчатського краба та домашнім майонезом
Salade russe with Kamchatka crab and homemade mayonnaise

Закуски / Starters

гірчичний соус та бальсаміко
Tuna tartar, avocado, mâche salad, Parmigiano,
mustard balsamico dressing

Супи / Soups

Вага, г
Weight, g

Ціна, грн
Price, hrn

Фарширована каракатиця з рисом Nero Venere і томатно-базиліковим соусом
Stuffed cuttlefish with Nero Venere rice and tomato-basil sauce

300

389

Запечений голець з кіноа, шпинатом, томатами конкассе

285

399

Гребінець з пюре з молодого горошку та шафрановим соусом
Scallop with green pea purée and saffron sauce

200

369

Восьминіг на соте з томатів та маслин
Octopus with sautéed tomatoes and olives

270

449

Чилійський сібас з рисовою локшиною,

295

349

280

329

Гьоза з кроликом з соусом папрік та базиліком
Rabbit gyoza with paprika sauce and basil

190

229

Тушкована качина ніжка з гречкою, печеним яблуком і соусом демі-гляс
Braised duck leg served with buckwheat, baked apple and demi-glacе

360

289

Філе-міньон з картопляним гратеном,

350

399

Теплий телячий язик на пюре з петрушки з цибулею конфі
Veal tongue on a bed of parsley puréе and onion confit

210

229

Карé ягняти з солодким перцем та м’ятним соусом

270

499

320

299

100/40

89

Грушевий Наполеон
Pear mille-feuille

175

99

Празьке тістечко
“Prague” chocolate cake

130

99

Філадельфія чізкейк
Philadelphia cheesecake

140

109

Медовий тортик зі сметанним кремом
Soft honey cake with light custard cream

160

99

Страви з риби / Fish dishes

та соусом з лемонграссу

Baked char with quinoa, spinach, tomato concasse, and lemongrass sauce

овочами жульєн, соусом берблан та унагі

Chilean sea bass with rice noodles,
vegetable julienne, beurre blanc unagi sauce

Філе сібаса з картопляним пюре, кремом з маслин і томатами-конфí
Sea bass fillet with potato mash, olive cream, and tomato confit

Страви з м’яса / Meat dishes

лисичками та винним соусом
Filet mignon with potato gratin, chantarelles, and wine sauce

Roasted crown of lamb with sweet peppers and mint sauce
Філе тушкованого кролика з полентою та грибним соусом
Stewed rabbit with polenta and porcini sauce

Десерти / Desserts
Яблучна тарта з ванільним морозивом
Apple tart with vanilla ice cream

