ШАНОВНІ ГОСТІ!
Завітайте до нашої гастрономічної та культурної крамниці.
Відзначайте найважливіші події й зустрічайтесь із друзями
в легендарному ресторані “Хуторець на Дніпрі”!
Ми зробимо Ваше свято незабутнім та смачним.

ФІРМОВІ СТРАВИ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ КОМПАНІЇ
страви попереднього замовлення:

Карп запечений

610 грн

Індичка запечена
з яблуками

680 грн

Качка фарширована
баношем та
білими грибами

920 грн

Смажена свиняча нога
із запеченою картоплею

760 грн

Смажена яловича нога
із соліннями

790 грн

Щука фарширована

890 грн

Запечене порося
з гречаною кашею
та білими грибами

1090 грн

Смажена бараняча нога
із запеченими овочами
та маринованою сливою

1250 грн

РОДИННІ ВИХІДНІ В ХУТОРЦІ
Спеціальна програма для кожної суботи та неділі:

• Увесь уікенд для Вас страви вихідного дня
від шеф-кухаря.
• Майстер-клас із приготування вареників,
аквагрим та ліпимо з тіста
• Щонеділі ми разом пізнаємо гончарну майстерність,
		
та запрошуємо діток на майстер-клас “Стань справжнім Шоколать’є”

СМАЧНОГО І ЧЕКАЄМО НА ВАС

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ СЕТ
Мариновані овочі,
форшмак, солоні білі
гриби, сир бринза,
оселедець, єврейський
салат, буженина, сало
й домашній хліб

950 г 585 грн

Солоні білі гриби
з маринованою
цибулею

150/50 г 185 грн

500 г 175 грн

Соління
(кабачок, помідори, зелені
помідори, огірок, капуста,
перець гострий, слива
та часник)

ЗАКУСКИ
Закуска
з слабосоленою
тюлечкою
на хрумкій грінці

130/30 г 109 грн

Єврейський салат
з грінками та
зеленою цибулею

150/60 г 129 грн

Баклажанна ікра
з хрусткими грінками

150/50 г 168 грн

Ікра щуки по-одеськи
з грінками та
вершковим маслом

90/50/30 г 326 грн

Паштет з печінки
домашньої індички
з хрустким хлібом та
вишнево-журавлиним
соусом

100/40/40 г 174 грн

150/30/30 г 176 грн

Ковбаса
з баранини маринована
у червоному вині,
з оленини підкопчена
на абрикосових
кісточках та ковбаса з
м’яса чорного кабана
годованого жолудями

75/30 г 284 грн

М’ясні закуски

280 г 154 грн

Холодець з півня

Оселедець
власного посолу з
маринованою цибулею
та картоплею

100/100/50 г 154 грн

Форшмак з хрумкою
грінкою з українського
хліба, солоними
огірками та домашнім
томатним соком

150/60 г 138 грн

300/50/60 г 432 грн

(домашня буженина,
яловичий язик, запечена
телятина)

САЛАТИ
Вінегрет з тюлечкою
та квашеною капустою

Овочевий салат з
домашньою бринзою

300 г 127 грн

270/40 г 158 грн

Салат із запечених
овочів з телятиною

230 г 184 грн

Олів’є з копченою
індичкою та
яловичим язиком

500 г 282 грн

300/30 г 348 грн

Фермерські сири
з Прикарпаття
(бринза, селійський
молодий, селійський
витриманий, хуст, сир
м’який з блакитно-зеленою
пліснявою)

* - вагова страва

Домашня буженина
зі свинини з гірчицею
та домашньою аджикою

- фірмова страва

КАРТА САЛА

ПЕРШІ СТРАВИ

подається з грінками та гірчицею

Сім видів сала

175/30/100 г 265 грн

Сало «Генеральське»

50/30/60 г

95 грн

Сало в гострій аджиці

50/30/60 г

80 грн

Сало в червоному
перці та паприці

50/30/60 г

80 грн

Сало з зеленню

50/30/60 г

80 грн

Підчеревина в'ялена
з чорним перцем

50/30/60 г

95 грн

Підчеревина копчена

50/30/60 г

95 грн

Солонина

50/30/60 г

95 грн

СТРАВИ З ПРЕМІАЛЬНОЇ
ЯЛОВИЧИНИ
Тартар із української
преміальної яловичини
та білих грибів

600/100/70 г 278 грн

(велика порція для двох
з фірмовою закускою)

Борщ червоний
український

300/100/50 г 148 грн

Борщ з підкопченими
ребрами мангалиці

300/100/50 г 152 грн

Борщ з гусаком та
в’яленою вишнею

300/100/50 г 187 грн

Борщ з лісовими
грибами на буряковому
квасі з чорносливом

Борщ зелений
з домашньою куркою
та перепелиним яйцем

300 г 148 грн

300/50 г 132 грн

150/50 г 298 грн

Уха з
Дніпровського улову

300 г 174 грн

Юшка
з трьох видів грибів

300 г 168 грн

100 г 195 грн

Стейк Ріб-ай
з української
преміальної яловичини

Запечена преміальна
яловича гомілка з
картопляним пюре

350/150 г 318 грн

Медальйони з преміальної
яловичини та капустою,
смаженою на вогні

250/100 г 532 грн

* - вагова страва

Глечик червоного
борщу з підкопченими
ребрами мангалиці

- фірмова страва

Карпатський Бограч
з трьох видів м’яса,
домашніми копченостями
та пряними травами

350/30 г 192 грн

ВАРЕНИКИ
П’ять видів вареників
зі сметаною

600/100 г 342 грн

ГАРЯЧІ СТРАВИ
Гуцульський банош
з білими грибами
та бринзою

300 г 175 грн

(з м’ясом, картоплею,
капустою, м’ясом зайця,
куркою та шпинатом)

Домашні голубці
з копченим м’ясом
в листях капусти
Вареники з капустою
та смаженою цибулею

250/50 г 128 грн

Вареники з картоплею
в грибному соусі

300 г 146 грн

Смажені вареники
з м’ясом, сметаною
та часником

200/50 г 149 грн

Відварні вареники
з м’ясом та
вершковим маслом

250/50 г 149 грн

Курячі крученики у
вершково-грибному
соусі

240 г 215 грн

Котлети по-київськи
з домашнім
овочевим салатом

200/70 г 248 грн

Домашня кров`янка
з чебрецем

200/20 г 194 грн

Свинячі ребра
в медово-томатному
соусі

700 г 690 грн

ГАРЯЧІ РИБНІ СТРАВИ
Цаца (хрустка рибка)

Вареники з м'ясом
зайця в карпатських
травах

250/50 г 197 грн

Вареники зі шпинатом,
куркою та гірчичним
соусом

Вареники з сезонними
ягодами та сметанковим
соусом

* - вагова страва

350/50 г 187 грн

Смажена барабулька

100/30 г

89 грн

100 г 153 грн

Закарпатська форель
смажена на вогні

100*/30 г 162 грн

Стерлядь смажена
на вогні

100*/30 г 195 грн

Чорноморська камбала

100*/30 г 295 грн

250 г 158 грн

250/50 г 134 грн

- фірмова страва

Філе судака з овочевою
сальсою

200 г 325 грн

СОУСИ

СТРАВИ З М’ЯСА
НА МАНГАЛІ
Курча гриль
мариноване в
часниковому соусі

100*/30 г

119 грн

Соковитий
курячий шашлик

200/30 г 195 грн

Шашлик
зі свинного ошийка
з пряним соусом

200/30 г 242 грн

Каре телятини
з пряно-томатним
соусом

200/30 г 365 грн

Аджика, прянотоматний, сметанковочасниковий, гірчичноабрикосовий, барбекю,
тартар, песто

30 г

40 грн

Смажена картопля
з цибулею

250 г

78 грн

Картопляне пюре з
вершковим маслом

200 г

67 грн

ГАРНІРИ

Запечена картопля
з підчеревиною
на мангалі

250/60 г 105 грн

250 г 136 грн

Запечені овочі
Каре ягняти
з томатним соусом

200/30 г 468 грн

Каре косулі зі
смаженими лисичками

190/80 г 586 грн

М’ясний сет

1190/600/160 г 1875 грн

(Медальйони з преміальної
яловичини, свинячі ребра
в медово-томатному соусі,
каре ягняти, курча гриль,
шашлик зі свиного ошийка,
картопля запечена, соління
та соуси)

ХЛІБНА ДОШКА
Хліб домашній

200/30 г

(помідори, перець, цибуля,
баклажан, кабачок)

СОЛОДКЕ
Фірмовий
“Київський торт”

120 г 165 грн

Ніжний пиріг
з солодким сиром
та грушею

150 г 142 грн

Шоколадний десерт
з солоною карамеллю
та ванільним соусом

110/50 г 138 грн

Медовик
з домашньою сметаною

120/30 г 125 грн

Вафельний торт

100/20 г

118 грн

58 грн

(паляниця борошняна /
житній хліб та солодовий)

СОРБЕТИ ТА МОРОЗИВО
Підсмажений хлібець
* - вагова страва

- фірмова страва

60 г

35 грн

В асортименті

50 г

52 грн

