
Starters 

Salads

Холодні 
закуски 

Салати 

Tuna Tartare

Tomato concasse 
bruschetta

Salmon bruschetta

Meat Platter

Ukrainian Salo

Chicken Caesar salad

Chuka salad

Tiger prawns Caesar 
salad

Eggplant and tomatoes 
salad

Green salad with cheese 
brie

Брускетта з лососем 

М'ясна тарілка

Сало українське 

Салат Цезар з куркою 

Салат Чука

Салат Цезар з 
тигровими креветками 

Салат з баклажан та 
томатів

Зелений салат із  сиром 
брі 

Брускетта з томатами 
конкассе

Тартар з тунця

Tuna, avocado, stawberry, lemon, 
ginger dressing, kumquat, microgreen

Bread, tomato concasse, dried 
tomatoes, baby spinach, spring onion, 
microgreen, olive oil, balsamic cream 
sauce, italian spices

Ciabatta, guacamole, cold smoked 
salmon, poached egg,  spinach leaves, 
olive oil, italian herbs

Chorizo, prosciutto, coppa, salamy, 
olives, tomatoes Pilate, grissini, basil

Salo, rye bread  toasts, mustard, garlic, 
spring  onion , onion 

Lettuce , chicken fillet, quail egg, 
tomatoes cherry, prosciutto, baguette,  
olive oil, egg yolk, cream, cheese 
Parmesan,  mustard, anchovies, 
capers, sugar, worchestershire, 
balsamic vinegar, garlic, salt, black 
pepper

Marinated chuka salad, soya sauce, 
sesame oil, peanut sauce, sesame 
seeds 

Lettuce ,tiger prawns, cold smoked 
salmon, quail eggs, tomatoes cherry, 
baguette, olive oil, egg yolk, cream, 
cheese Parmesan,  mustard, 
anchovies, capers, 
sugar,warchestershire, balsamic 
vinegar, garlic, salt, black pepper

Eggplant, tomatoes, bellpepper, red 
onion, parsley, lemon, olive oil

Broccoli, asparagus, cheese brie, 
tomato cherry, rucolla, baby spinach 
leaves, salt, sugar

Чіабатта, гуакамоле, лосось 
холодного копчення, яйце пашот,  
листя шпинату, олія оливкова , 
італійські трави

Чорізо, прошутто, коппа, салямі, 
маслини, томати пілатія, грісіні, 
базилік

Сало, тости з житнього хлібу, 
гірчиця, часник,  зелена цибуля, 
цибуля

Листя салату,філе курки, яйця  
перепелині, помідори чері, 
прошутто, багет, оливкова олія, 
жовток, вершки, сир Пармезан, 
гірчиця, анчоус, каперси, цукор, соус 
ворчестер, оцет винний, часник, 
сіль, перець чорний

Мариновий салат чука, соєвий 
соус,кунжутне масло, горіховий 
соус, кунжут

Листя салату, креветки тигрові, 
лосось холодного копчення, яйця 
перепелині, помідори чері, багет,  
оливкова олія, жовток, вершки, сир 
Пармезан, гірчиця, анчоус, каперси, 
цукор, соус ворчестер,оцет винний, 
часник, сіль, перець чорний

Баклажан, томати, болгарський 
перець, червона цибуля, петрушка, 
лимон, оливкова олія

Брокколі, аспарагус, сир брі, томати 
черрі, руколла, листя шпинату, сіль, 
цукор

Тунець, авокадо, полуниця, лимон, 
імбирний соус, кумкват, мікрогрін

Хліб, томати конкассе, в'ялені 
томати, бебі шпинат,  цибуля зелена, 
мікрогрін, олія оливкова,  крем 
бальзамік, італійські трави
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Pasta 

Side dishes

Desserts

Паста  

Гарніри  

Десерти  

Pasta Carbonara

Truffle french fries 

Cheese pancakes with 
mango sauce

Cake in assortment

Cheese platter

Ice cream in assortment, 
per scoop

French toast with Ricotta 
and berries

Kyiv Cake

Grilled vegetables

Fried potato 

Steamed rice

Mashed potato

Pasta Bolognese 

Паста карбонара

Картопля Фрі 

Сирники з соусом 
манго

Торт в асортименті

Сирна тарілка

Морозиво 

Французький тост з 
сиром Рікотта та 
ягодами

Київський торт

Овочі гриль

Смажена картопля 

Рис на пару

Картопляне пюре

Паста Болон'єзе

Pasta,eggs,cream, bacon, cheese 
Parmesan, white wine, basil, salt, 
pepper

French fries, salt, truffle oil, mustard, 
ketchup, mayonese

Cheese, flour, butter, mango puree, 
blueberry, strawberry, orange juice, 
mint, sour cream,  sugar

Chocolate, Honey cake, Napoleon

Cheeses: Brie, Dor blue, Parmesan, 
Emmental, cashew,mint, honey, 
blueberry

Toast bread, eggs, butter, sugar, 
cheese Ricotta, honey, strawberry, 
blueberry, kumquat, raspberry, mint

Chocolate, Honey cake, Napoleon

Zucchini, eggplant, tomatoes, onion, 
asparagus, mushrooms, bellpepper, 
tomatoes cherry, salt, pepper, olive oil

Potato, butter, thyme, olive oil, salt, 
pepper, garlic, tomato cherry 

Rice, butter, salt, italian herbs

Potato, milk, butter, cream, salt, truffle 
oil

Pasta, Bolognese sauce, bacon, 
Parmesan cheese, basil

Паста, яйця, вершки, бекон, сир 
Пармезан, вино біле, базилік, сіль, 
перець

Картопля, сіль, трюфельна олія, 
гірчиця, кетчуп, майонез

Сир зернистий, борошно, вершкова 
олія, пюре манго, лохина, полуниця, 
сік апельсина,  м'ята, сметана,  
цукор

шоколадний, медовик, наполеон

Сири: Брі, Дор-блю, Пармезан, 
Ементаль, кеш'ю, м'ята, мед, лохина

Тостовий хліб, яйця, вершкове 
масло, цукор, сир Рікотта,мед, 
полуниця, лохина, кумкват, малина, 
м'ята

шоколадний, медовик, наполеон

Цукіні, баклажан, томати, цибуля, 
спаржа, шампіньйони, перець 
болгарський, томати чері, сіль, 
перець, оливкова олія

Картопля, вершкове масло, чебрець, 
оливкова олія, сіль, перець, часник, 
томати черрі

Рис, вершкове масло, сіль, італійські 
трави

Картопля, молоко, вершкове масло, 
вершки, сіль, трюфельна олія

Паста, соус Болон'єзе, бекон, сир 
Пармезан, базилік

300
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за кульку
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Chicken broth

Lentil soup 

Бульйон з курки 

Суп з сочевиці 

Chicken broth, quail egg, carrot, 
chicken shin,  pasta, dill, salt, pepper

Lentil, onion, tomato sauce, mint, 
lemon, wheat flour, butter, chili 
pepper, olive oil

Бульйон курячий, яйце перепелине, 
морква, гомілка куряча,  паста, кріп, 
сіль, перець

Сочевиця, лук, томатний соус, м'ята, 
лимон, мука з борошна, масло, 
перець чілі, оливкова олія

350

350

120

120

Burger

Main dishes

Бургер

Головні 
страви 

Beef burger

Club sandwich

Бургер з яловичиною 

Клаб сендвіч

Beef, French fries, ketchup , 
mayonese, mustard, tomato, bun, 
lettuce, cheese cheddar,pickled 
cucumber, onion, butter, truffle oil

Toasted bread, eggs, baby Romen, 
bacon, pickled cucumber, chicken 
breast, mayonese, mustard, butter, 
tomato sauce, potaotes fries

Яловичина, картопля фрі, 
кетчуп,майонез, гірчиця, помідор,  
булка, листя салату, сир 
чедер,огірок,цибуля,вершкове 
масло, олія трюфельна

Тостовий хліб, яйця, листя Ромен, 
бекон, мариновані огірки, куряча 
грудка, майонез, гірчиця, вершкове 
масло, томатний соус, картопля фрі

450

550

270

260

Mellow sea bass fillet with 
marinated radish

Traditional Chicken Kiev

Grilled salmon steak with 
Guacamole

Grilled veal tongue

Veal rack

Lamb kebab

Ніжне філе сібаса з 
маринованим редисом 

Котлета по-Київськи 

Лосось гриль з соусом 
Гуакамоле

Телячий язик на грилі

Каре теля

Кебаб з баранини

Sea bass fillet, marinated radish, lime, 
lemon, arugula, olive oil, salt, pepper

Chicken breast, butter, asparagus, 
zucchini, carrot, potatoes, cream,milk, 
eggs,  bread crumbs, celery, flour, 
radish, salt

Salmon steak,  mix salad, guacamole 
sauce, orange, grapefruit 

Veal tongue, potato, sun-dried 
tomatoes, butter, horseradish, basil, 
thyme

Veal rack, tortilla bread, olive oil, 
garlic, tomato, zucchini, onion, celery 
rout, chili pepper, red wine, rucolla, 
baby spinach 

Lamb, torilla bread, tomatoes, onion, 
garlic, parsley, chili pepper 

Філе сібас, мариновий редис, лайм, 
лимон, рукола, оливкова олія, сіль 
перець

Куряче філе, масло вершкове, 
аспарагус,цукіні, морква, картопля, 
вершки кулінарні, молоко, яйце, 
сухарі Панко,селера, борошно, 
редис, сіль 

Стейк лосося, мікс салатів, соус 
гуакамоле, апельсин, грейпфрут

Телятина, картопля, в'ялені 
помідори, вершкове масло, хрін, 
базилік, чебрець

Телятина каре, хліб тортіла, 
оливкова олія, часник, томати, 
кабачок, лук, селера, перець чілі, 
червоне вино, рукола, бейбі шпинат 

Баранина, хліб тортіла, томати, 
цибуля, часник, петрушка, чілі 
перець

250

310

200

230

320

220

350

220

250

240

390

180

Hot appetizers Гарячі 
закуски

Zucchini pancakes

Ukrainian borscht

Cold soup ''Okroshka''

Tiger prawns

Chicken wings with 
barbeque sauce

Baked eggplant with 
mozarella, tomatoes

Lahmajun

Gozleme

Pizza Margherita

Pizza Four cheeses with 
pear

Оладки з кабачків

Борщ український 

Окрошка

Тигрові креветки

Курячі крильця в соусі 
барбекю

Запечений баклажан з 
моцарелою та томатами

Лахмаджун

Гезлеме

Піца Маргарита 

Піца чотири сири з 
грушею

Zucchini, egg,wheat flour,mayonese, 
greek youghurt, red caviar, 
microgreen, salt, pepper, olive oil

Vegetable broth, potato, carrot, onion, 
beetroot, olive oil, tomato Pilate, 
tomato juice, bellpepper,  salt, pepper, 
bay leaf, sugar, dill, sour cream, salo, 
spring onion, garlic, mustard

Veal tongue, cucumber, potato, eggs, 
radish, dill, sour cream, mustard, 
spring onion, wasabi, sparkling water

Tiger prawns , olive oil, garlic, thyme, 
chili pepper, onion, celery, white wine, 
cilantro, salt, butter, sugar 

Chicken wigs, barbeque sauce, 
sesame seeds, chili pepper, honey, 
soya sauce, garlic 

Eggplant, tomato, mozarella cheese, 
onion, garlic, thyme, pine nut

Lamb, bread tortilla, garlic, celery, 
tomato sauce, parsley, onion, lemon, 
butter

Cheese brynza, cottage cheese, 
parsley, butter, wheat flour

Cheese mozzarella, flour, tomatoes, 
tomato sauce , olive oil, basil

Cheese Brie, cheese Dor blue, cheese 
Mozarella, cheese Parmesan, 
flour,olive oil, pear, lemon juice, 
turmeric, mint

Кабачки, яйце, борошно, майонез, 
грецький йогурт, червона ікра, 
мікрогрін, сіль, перець, оливкова 
олія

Бульйон овочевий, картопля, 
морква, цибуля, буряк, оливкова 
олія, томати пілатія, сік томатний, 
перець болгарський, сіль, перець, 
лавровий лист, цукор, кріп, сметана, 
сало, цибуля зелена, часник,  
гірчиця 

Телячий язик, огірок, картопля, 
яйця, редис, кріп, сметана, гірчиця, 
зелена цибуля, васабіб вода 
мінеральна

Креветки, олія оливкова, часник, 
чебрець, перець чилі, цибуля, 
стебло селери, біле вино, кінза, сіль, 
масло вершкове, цукор

Курячі крильця, соус барбекю, 
кунжут, перець чилі, мед, соєвий 
соус, часник 

Баклажан, томати, сир моцарелла, 
цибуля, часник, чебрець, кедровий 
горіх

Баранина, хліб тортіла, часник, 
селера, томатна паста, петрушка, 
цибуля, лимон, масло 

Бринза, сир домашній, петрушка, 
масло, мука

Cир моцарелла, борошно, томати, 
томатний соус, олія оливкова, 
базилік

Cир Брі, сир Дор-блю, сир 
Моцарелла, сир Пармезан, борошно, 
оливкова олія, груша, сік лимону, 
куркума,  м'ята

210

450

350

140

180

180

350

200

500

550

210

170

130

270

130

180

180

180

220

290
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Price, ЦінаSoups Перші 
страви 


