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Овочева тарілка: огірок свіжий, томати,
    перець болгарський, зелень

Овочі запечені на вуглях 310/40 95-00

Різносоли 230 50-00

Завитки із баклажанів з томатами, сиром,
    перцем чілі і часником

Помідори фаршировані сиром фета і соусом песто 600 166-00

Помідори фаршировані курячою грудкою і беконом
    запечені під сиром

Голубчики з м'ясом за 100 гр 30-00

Щука фарширована за 1 кг 350-00

Судак фарширований за 1 кг 560-00

Тартар із лосося 80 84-00

Рибний сет: сьомга с/с, лосось х/к, есколар х/к 210/50 250-00

Сьомга слабосолена, маринована у віскі 100 144-00

Оселедець власного засолу 100/50 50-00

Млинці з сьомгою с/с і сиром Фета 210 105-00

Сет делікатесних сирів 200/150 189-00

Лаваш з сулугуні і соусом із чорного часнику 110/20 52-00

Хумус з фокачо 150/50 43-00

115-00

600 174-00

Закуски

400 85-00

300
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М'ясна тарілка по-домашньому: рулет зі свинини,
    буженина, рулет з курки, печінковий паштет

М'ясна тарілка: ковбаса сирокопчена, шинка,
    ковбаса "Московська", язик відварений, грудинка

Паштет із кролика з цибулевим джемом 60/20 54-00

Печінковий торт  за 1 кг 205-00

Печінка по-берлінськи 120/120 55-00

Язик відварний подається з хріном 150/20 113-00

Маслини, оливки 100 48-00

Фруктова нарізка: апельсин, манго, ківі,
    банан, виноград, яблуко

Грецький салат із свіжих овочів і сиру Фета 220 55-00

Овочевий мікс-салат 235 57-00

Олів'є з морепродуктами 250 68-00

Салат "Цезар" з курочкою 220 77-00

Салат "Пробивний характер" з овочами, грибами
    і куркою, підсмаженою на грилі

М'ясний салат "Розарно" зі свининою гриль,
    картоплею, томатами, зеленню, соусом тартар

Салат "П'ємонте" з прошутто, томатів чері,
    рукколи і сиру Рокфор

Салати

120-00580

199-00350

217-00400/35

Закуски

91-00250

170 81-00

75-00290
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Рис з овочами 200 25-00

Овочі вок 150 54-00

Картопля по - селянськи з часниковим соусом 200/50 33-00

Картопля запечена на мангалі 250 27-00

Картопля відварна молода 200 28-00

Картопля запечена з грибами 330 36-00

Печеня з м ’ясом 330 68-00

"Дівочі вечорниці" короп фарширований
    червоною рибою, грибами і беконом

Скумбрія,
   смажиться на мангалі з овочами

 Судак смажений з цибулею 210 91-00

"Важлива постать" судак під грибним соусом 200 98-00

"Мічений" філе сома з кропом і вершковим соусом 150/50 105-00

"Поцілунок янгола" лосось запечений з томатами,
    сиром і каперсами

 Сьомга смажена в кунжуті 150 140-00

 Відбивна із рапана 150 79-00

"Море і суша" обсмажені шматочки сьомги, мідії,
    кальмари, гриби, цибуля, болгарський перець

 Шашлик із сома, смакує з соусом тартар 200/40 160-00

Гарніри

200

220

за 100 гр

Страви з риби та морепродуктів

45-00

400 120-00

160-00

175-00



Banket

"Гангстерські дружини" рулетики з індички
    з сиром, загорнуті у бекон

 Качка запечена з яблуками за 100 гр 49-00

 Курочка по-тосканськи
    шашлички з курячих стегенець

    на овочевій подушці

"Лоренсо" рулетик з курячого стегна,
    фарширований печерицями, болгарським перцем
    та сиром Моцарела

 Шашлик з індички,
    подається з медово-гірчичним соусом

 Кролик тушкований в сметанному соусі за 100 гр 70-00

 Яловичина з грибним соусом 230 125-00

"Стовідсоткові янкі" телятина маринована
    в пряних травах, тушкована у темному пиві
    з беконом і цибулею

"Подих кохання" телятина з вишнею в коньяці 160/25 127-00

"Елінгтон " шматочки телятини з овочами 280 140-00

 Шашлик із соковитої телятини 200/40/30 150-00

 Люля - кебаб з телятини 140/30 63-00

200

99-00200/40

Страви з птиці

180 73-00

140/110

113-00

260 135-00

Страви з телятини

Страви з кролика

79-00
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"Чоловічі посиденьки" свинина,
    запечена з пряними травами,

    подається з картоплею із духовки

Свинина в медовому соусі 180 106-00

"Сицилійський Дон" пікантна свинина
    з копченим беконом, загорнута рулетиком

"Браві хлопці" свинні медальйони
     з яблучно-вишневим соусом

"Некоронований король" філе свинини,
    начинене яблуками в обгортці з бекону,

    подається з вершковим соусом

 Ребра свинячі в соусі теріякі за 100гр 45-00

 Шашлик із ошийка 200/40/30 117-00

 Шашлик із свинної вирізки 200/40/30 125-00

Гірчично-медовий, до шашлику, до стейку,
   гострий, часниковий

Журавлиний, BBQ, сирно-грибний,

   з чорного часнику

Соус

40 9-00

99-00

130

158-00

100/80 72-00

260

270

77-00

Страви зі свинини

30 19-00
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Назва торту ціна
за 1 кг

"Гінес" - бісквіт на основі темного пива Guinness 323-00

    та какао, крем на основі вершкового крем-сиру

    з додаванням білого шоколаду

"Вікторія" - фірмовий шоколадний торт 460-00

    з кремом на основі сиру маскарпоне,

    покритий шоколадною глазуррю

"Молочна дівчинка" - тонкі світлі бісквіти 230-00

    з творожно-вершковим кремом і

    фруктовим мармеладом

"Елізабет" - торт з шоколадного бісквіту, 230-00

    з вишнею і вершковим кремом

"Ейфорія" - бісквітний торт з фруктами, 199-00

    творожно-вершковим прошарком

    і шоколадною глазуррю

"Дамський каприз" - торт з медових коржів 160-00

    і сметанкового крему,

    покритий шоколадною глазуррю

"Наполеон" - торт із заварним кремом 198-00

"Сицилійка" - сирний торт 240-00

"Мармеллата" - ніжний торт 188-00

    з мигдального бісквіту, вершково-творожним

    кремом та малиновим мармеладом

Торти під замовлення
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"Еспресо" 30 мл 21-00
"Допіо" подвійна доза бадьорості 60 мл 42-00
"Рістретто" менше води та кофеїну 20 мл 21-00
"Американо" для любителів "побільше" та "не дуже міцно" 130 мл 21-00
"Декафеїнато" кава без кофеїну (Mexico Organic) 30 мл 25-00
"Капучіно" повітряна кава з молоком від монахів - капуцинів 150 мл 28-00
"Латте" м'який смак кави еспресо з молоком 200 мл 28-00
"Рожевий Латте" Колд Брю, молоко, гренадин 180 мл 30-00
"Флет Вайт" допіо, збите молоко 180 мл 48-00
"Флет Ред" допіо, сік граната та апельсина 220 мл 48-00
 Кава з молоком 40/50 25-00
"Раф-кава" збите молоко і вершки, кава, сироп 180 мл 51-00
"Раф-кава лавандова" з Колд брю 180 мл 51-00
"Колд Брю" льодяна міцна кава холодного приготування 220 мл 21-00
"Еспресо-тонік" Колд Брю, тонік, сироп, м'ята 460 мл 36-00
"Фраппе" Колд Брю, молоко, сироп на вибір, лід 250 мл 25-00

                                 Чай та напої на основі чаю
                          Ціна за 1 заварник (300 мл) 23-00 грн

"Ассам" елітний чорний чай з плантації BuKhial

"1000 і 1 ніч" чорний цейлонський чай зі шматочками апельсина та вишні,
  пелюстками квітів жасмину та апельсина

"Колодязь Дракона" зелений імператорський китайський чай

"Альпійський луг"  натуральна суміш з ромашки, лимонника, м’яти,
  цедри та квітів апельсина, шматочків шипшини

"Іван-чай"  натуральний трав'яний чай, має злегка терпкуватий

"Вишневий сад"  натуральна фруктова суміш зі шматочками шипшини, яблука

"Імбирний чай"  (корінь імбиру, яблуко, лимон, апельсин, 250 мл 30-00
  м ’ята, гвоздика, мед)

"Лавандовий чай"  (лаванда, лимон, мед) 350 мл 32-00

Чай обліпиховий 300 мл 32-00
Чай зі свіжої м ’яти 300 мл 23-00

1-00
7-00

  смак з духмяним квітково-трав'яним ароматом

  та вишні, цедри апельсина та лимона, пелюстками троянди та сафлору

Лимон до чаю
Мед  натуральний квітковий (пакетований)

Свіжообжарена кава та напої на основі кави
Бразилія Сертао

100% арабіка преміум класу, сорт - жовтий бурбон,
смак - карамель, вишня, смажений фундук
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Соки (ананас, апельсин, виноград, вишня, грейпфрут-апельсин,
   гранат, мультивітамін, персик, банан-полуниця, томат, яблуко)

Карпатська джерельна вода мінеральна газ

   або н/газ (скло)

Есентуки №4 вода мінеральна, лікувальна (скло) 500 38-00
Пепсі-кола (скло) 300 22-00

Пепсі-кола, 7 - UP 500 24-00

Евервес тонік 500 26-00

Ред Булл енергетичний напій 250 45-00

Банановий (морозиво, молоко, банан) 250 38-00

Ананасовий (морозиво, молоко, ананас конс.) 280 38-00
Молочний коктейль зі свіжими фруктами (по сезону) 250 42-00

Чунга-чанга (морозиво, молоко, сироп  на вибір) 250 38-00

Какао на молоці з зефірками 200 28-00

Лимонад лавандовий 500 37-00

Лимонад грейпфрутовий 500 42-00

Лимонад маракуйя 500 52-00

Лимонад обліпиховий 500 42-00

Лимонад з прянощами 300 23-00

Смузі з бананом та ананасом 250 44-00

Мохіто XXL-безалкогольний (тонік, 7-UP або
   мінеральна вода, м ’ята, лимон, сироп Лайм Джус, лайм, лід)

Узвар із суміші сухофруктів 300 15-00

Фреш апельсиновий 250 68-00

Фреш грейпфрутовий 250 68-00

Фреш яблучний, морквяний, яблучно-морквяний 250 38-00

500 32-00

Молочні коктейлі та какао

Лимонади, смузі, фреші власного приготування

300

Напої

19-00

48-00450
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Пиво розливне 0,33л 0,5л
"Старопрамен" світле 22-00 33-00

"Хугарден" біле нефільтроване (Бельгія) 40-00 59-00

"Леф" темне (Бельгія) 40-00 59-00

Пивні коктейлі
"Різане" шар темного пива та світлого пива 48-00

"Пиво по-польськи" ( "Старопрамен" та чарка
   вишневої, сливової, лимонної, грейпфрутової настоянки)

"Пиво Бруклінське" ( "Біла ніч" та чарка горіхової
   або айвової настоянки "Сопліца")

"Пивний набір по-польськи"  (шість склянок пива

   з шістьма настоянками)

"Пивний набір по-польськи на двох" 900 96-00

"Азіатська слива" ("Хугарден", сопліца, імбир, лимон.фреш) 165 45-00

0,33л
"Пілснер Преміум" чемпіон серед пілснерів, алк. 4,8% 33-00

"Бланк де Бельгіум"  світле пшеничне, алк. 4,5% 33-00

"Мілк Стаут"  темне, з ароматом кави та шоколаду, алк. 7,0% 33-00

"Хелєс" світле, ячмінне,  алк. 4,0% 33-00

"Амбер Ель" напівтемне, янтарне, помірно гірке, алк. 6,0% 35-00

"Індія Пел Ель Караван" світле, алк. 5,6% 35-00

Дегустаційний сет крафтового пива на двох
   (6 сортів)

Пивний набір крафтового пива на двох 3 сорти 900 101-00

Пиво пляшкове та сидр 0,33л 0,5л
"Стелла Артуа" безалкогольне 42-00

"Корона Екстра" світле (Мексика) 48-00

"Леф" світле (Бельгія) 54-00

"Пауель Квак" напівтемне (Бельгія) 69-00

"Тріпель Кармеліт"  світле пшеничне  (Бельгія) 69-00

 Сидр яблучний напівсолодкий 31-00

"Збітень"- сидр пряний солодкий 31-00

400/50 44-00

400/50 44-00

900 96-00

Пиво крафтове "Makarska Pivovarniya"
непастеризоване, нефільтроване, без додавання консервантів та цукру

1800 202-00
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 вживати не охолодженою, міцність 40°) 0,5л 50мл
"Яблуківка" дистильована з осінніх сортів яблук 190-00 19-00
"Вишневиця" український аналог німецького кіршу 240-00 24-00
"Абрикосівка" з солодкого та ніжного абрикосу 240-00 24-00
"Грушовиця" виготовлена з груш Карпатського регіону 240-00 24-00
"Сливовиця" з підв ’ялених на сонці слив 240-00 24-00
"Чача Особлива" витримана в дубових бочках 45° (Грузія) 440-00 44-00

Настоянки власного приготування 0,5л 50мл
"Смородинівка" - з ягід чорної смородини 140-00 14-00
"Лимонівка" - рекомендуємо до десертів 140-00 14-00
"Тутовка" - з чорної шовковиці 140-00 14-00
"Грейпфрутівка" - годиться навіть для схуднення 140-00 14-00
"Малинівка" - сподобається і жінкам, і чоловікам 140-00 14-00
 Прусський медовий напій - п'ється на айнц-цвай-драй 140-00 14-00
"Лікер на пелюстках троянди" 140-00 14-00
"Хріновуха медова" - ідеальна слов ’янська настоянка 160-00 16-00
"Вишня на коньяці"  - лише коньяк, вишня та цукор 220-00 22-00
 Сім дегустаційних настоянок для дівчат 175мл 49-00
 Сім дегустаційних настоянок для хлопців 350мл 98-00

Настоянки гіркі та солодкі 0,5л 50мл
"Українська з перцем" (Немирів) 150-00 15-00
"Зубровка Бізон Грас" на духмяній зубрівці (Польща) 160-00 16-00
"Зубровка Злота" на травах та корі дуба (Польща) 160-00 16-00
"Сопліца" вишнева, сливова, горіхова, айвова 32°(Польща) 170-00 17-00
"Бехеровка Лимон"  20° (Чехія) 350-00 35-00
"Бехеровка"  38° (Чехія) 410-00 41-00
"Єгермейстер"  35° (Німеччина) подається льодяною 520-00 52-00
 Абсент "Ксента" 70° (Італія) 720-00 72-00

0,5л 50мл
"Особлива" (Немирів) 150-00 15-00
"Зубровка Бяла" (Польща) 150-00 15-00
"Класична" (Козацькая Рада) 160-00 16-00
"Де Люкс" (Немирів) 220-00 22-00
"Преміум" (Немирів)                                                                      0,7л/ 252-00 18-00
 Фінляндія "Біла" або  "Журавлина" 380-00 38-00

Плодова та ягідна горілка
(традиційна перегонка фруктів або ягід через спеціальні мідні апарати,

Горілка
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0,5л 50мл

"Шабо" VSОР (Україна) 260-00 26-00

"Закарпатський" (Україна) 330-00 33-00

"Старий Кахеті"  5* (Грузія) 380-00 38-00

"Арарат"  3*  (Вірменія) 450-00 45-00

"Арарат"  5*  (Вірменія) 590-00 59-00

"Метакса"  5*  (Греція) 490-00 49-00

"Тиса" марочний (Ужгород) 860-00 86-00

Сухі вина пляшка 150мл

"Алма дель Мар" біле або червоне (Іспанія) 180-00 36-00

"Річбарон" біле або червоне ("Увіка", Франція) 230-00 46-00

"Роз Д'Анжу"  рожеве ("П'єр Бревін", Франція) 290-00

"Піно Гріджо" біле ("Фаро ді Маре", Італія) 310-00

"Соаве"  біле ("Фаро ді Маре", Італія) 310-00

"К'янті Делькампо" червоне ("Сенсі", Італія) 320-00

"Бордо Руж" червоне ("Дурт", Франція) 420-00

"Бордо Бланк" біле ("Дурт", Франція) 420-00

Напівсухі вина

"Каберне Совіньон" червоне ("Фронтера", Чилі) 340-00

"Шардоне" біле ("Фронтера", Чилі) 340-00

"Ренессо" біле або червоне (Італія) 165-00 33-00

"Алма дель Мар" біле (Іспанія) 180-00

"Алазанська долина" біле або червоне (Грузія) 210-00 42-00

"Річбарон Муале" червоне ("Увіка", Франція) 230-00

"Ріслінг Платінум"  біле ("Латініум", Німеччина) 340-00

     Бренді

       Напівсолодкі вина
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Солодкі та десертні вина пляшка 150мл

"Трамінер" кріплене біле солодке ("Чизай", Україна) 165-00 33-00

"Бастардо" кріплене червоне солодке ("Чизай", Україна) 165-00 33-00

"Лет Харвест" біле, солодке ("Фронтера", Чилі) 320-00

Класичний іспанський винний коктейль
   (вино "Сангрія Дон Сімон", апельсин, спеціїї, стиглі фрукти)

Ігристі вина пляшка 150мл

"Артемівське"  біле напівсолодке (Україна) 160-00 32-00

"Артемівське"  біле брют (Україна) 170-00 34-00

"Артемівське" червоне напівсолодке (Україна) 186-00

"Фіореллі Фраголіно"  полуничне біле (Італія) 210-00

"Маранелло Ламбруско Б'янко" біле напівсолодке (Італія) 238-00

"Просекко Фрізанте" біле сухе ("Терра Серена", Італія) 440-00

"Мартіні Асті" біле напівсолодке (Італія) 580-00

                                           Вермути 50мл

 Мартіні "Б ’янко" або  "Драй" (Італія) 23-00

 Кампарі "Біттер" (Італія) 32-00

                                              Ром  50мл

"Капітан Морган" чорний або золотий (Ямайка) 48-00

"Гавана Клаб Бланко" білий (Куба) 43-00

"Бакарді Оакхарт" пряний ром (Німеччина) 38-00

                                            Джин 50мл

"Гордонс" (Англія) 48-00

"Гордонс Пінк" ягідний (Англія) 41-00

                                           Текіла 50мл

 "Хосе Куерво" біла або золота (Мексика) 60-00

750/300 150-00



Ваnket

Віскі

"Беллс" оригінал (Шотландія)

"Джим Бім" (США)

 "Джемесон" (Ірландія)

"Джек Деніелс" (США)

"Джек Деніелс Теннесі Хані " (віскі з медовим лікером) 35°(США)

"Буллет" (США)

"Джонні Уокер Блек Лейбл" (Шотландія)

"Чівас Рігал" 12 років  (Шотландія)

Лікери

"Апероль Аперитив"  11 ° (Італія)

"Самбука " 42° (Італія)

"Малібу" кокосовий 21° (Англія)

"Бейліз" вершковий 17° (Ірландія)

"Калуа" кавовий 26° (Франція)

"Лімончелло" лимонний 27° (Італія)

"Тріпл Сек" апельсиновий 38° (Італія)

"Амаретто"  мигдальний 30° (Італія)

"Мелон" зелена диня 24° (Італія)

"Піч" персиковий 20° (Італія)

"Пізан" зелений банан 20° (Італія)

"Банана" банановий 22° (Італія)

          50мл

          36-00

         52-00

          68-00

         68-00

         68-00

          92-00

          96-00

         118-00

          50мл

          38-00

          38-00

          48-00

         65-00

          70-00

          35-00

          38-00

          35-00

          35-00

          35-00

          35-00

          35-00



Ваnket

"Френч 75" (джин, шампанське, фреш, сироп) 145 52-00

"Русалка Мімоза" (мелон, кюрасао блю, шампанське, сік) 150 39-00

"Апероль Шприц" (апероль, шампанське, апельсин, содова) 220 45-00

"Віолет" (кюрасао блю, амаретто, шампанське, гренадин) 200 65-00

"Алігатор" (тріпл сек, мелон, горілка, сік) 200 58-00

"Веселий томат" ("Сопліца" вишня, томатний сік,
   содова, м'ята)

"Дайкірі" (ром білий, лайм, сироп) 100 60-00

"Дайкірі по-італійськи" (ром, апероль, лайм, вино) 115 65-00

"Космополітен" (фінляндія, тріпл сек, морс, лайм джус) 200 74-00

"Маріо П'юзо" (колд брю, кампарі, ром, лайм) 145 85-00

"Манхеттен" (віскі Буллет, мартіні, ангостура) 90 153-00

"Маргарита" (текіла, тріпл сек, лайм) 250 116-00

"Марк Ліциній Красс" (самбука, блю кюрасао, фреш) 250 82-00

"Негроні" (кампарі, мартіні, джин) 90 67-00

"Нью Йорк сауер" (віскі Буллет, вино, сік, лимонний фреш) 170 132-00

"Олд фешн" (віскі Буллет, ангостура, сироп) 100 124-00

"Пенденніс" (джин, піч три, кампарі, лимонний фреш) 120 98-00

"Хамболд парк"  (егермайстер, сопліца, коньяк, лимон.фреш) 85 58-00

"Юніон Клаб" (віскі Буллет, сопліца, кампарі, сік) 145 132-00

Освіжаючі коктейлі з шампанським

Медіум дрінк

200 28-00



Ваnket

"Ананасовий кулер" (вино, сік, фреш, сироп) 260 42-00

"Джин фіз" (джин, лимонний фреш, сироп) 160 74-00

"Джангл Джус" (джин, пізан, лимонний фреш, сік) 250 89-00

"Зомбі" (ром, гренадін, лимонний фреш, сік) 450 106-00

"Мохіто XXL" (ром, м ’ята, лимонний фреш, лайм джус,
   лайм, тонік або спрайт)

"Пінья Колада" (ром, малібу, сік, морозиво, ананас) 320 69-00

"Посіпака"  (текіла, мартіні, лимонний фреш, сік) 300 88-00

"П'янка лаванда"  (ром, лаванда, лимон, м'ята, содова) 450 64-00

"Секс на пляжі" (піч три, горілка, сік, гренадин) 220 60-00

"Ураган" (ром, смородинівка, сік, лимонний фреш) 200 67-00

"Дабл шот" від бармена (№1 або №2) 60*2 68-00

"Б-52" (калуа, бейліз, тріпл сек) 60 62-00

"Зелений мексиканець" (пізан, текіла, лимонний фреш) 60 38-00

"Хіросіма" (самбука, бейліз, абсент, гренадин) 60 72-00

"Медуза" (тріпл сек, ром, малібу, бейліз, кюрасао блю) 60 52-00

"Палаюча самбука" (самбука, кавові зерна) 50 40-00

"One shot - one hit" 50 48-00

450 92-00

Шот дрінк

Лонг дрінк
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