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Вінегрет овочевий з червоною квасолею      185  149,00
Boiled vegetable salad with red beans

Салат зi свiжих овочiв з сиром «Фета»     245  167,00
Vegetable salad with Feta cheese
 
Мікс салат з кедровими горішками і пармезаном    135/25  218,00
Mix salad with cedar nuts and parmesan  

Салат з печінкою зайця, руколою та томатами чері   235  338,00
Salad with hare liver, rocket and cherry tomatoes

Cалат «Олів’є» з карпаччо із солодкої креветки     200  360,00
«Olivie» salad with shrimp carpaccio

Салат - сашимі з лосося з ароматом      260  509,00
маринованого імбиру
Salmon sashimi salad

Cалат з вугром від сеньори Берлусконі      170  389,00
Salad with smoked eel

Салат з руколою та тигровими       155/30  389,00
креветками  під соусом «Ніколез»
Salad with rocket and tiger prawns

Салат з качкою конфі та стружкою з фуа-гра    175  373,00
Salad with confit duck and foie gras

Салат з молочної телятини        270/50  540,00
і помідорів під соусом «Сент-Агюр»
Veal salad with tomatoes and Sent Agyur dressing

Салат з моцарелою, томатами і трюфелями    270  499,00
Mozarella salad with tomatoes and truffles

Салат-сашимі з тунця з рукколою      270  685,00
Tuna sashimi salad with rocket

Салат з крабом «Ле кордон блю»      230  897,00
Crab salad «Le cordon blue»

Салат з моцарелою «Бурато»           400  725,00
Mozarella «Burato» salad

Салат з червоним тунцем, морськими      270/40  828,00
водоростями та восьминогом 
Tuna fish salad with water-plants and octopus 

Салат з морепродуктами і каракатицею     180/140/35    1087,00
Seafood and cuttlefish salad

Салат з куркою і крабом       340           1686,00
Chicken and crab salad 

Салат з м’ясом краба та гребінцями з ікрою    290           2109,00
Crab and scallops salad

Салат з омара         320           2927,00
Lobster salad

Вихід, г
Weight

Ціна, грн
Price

Салати
Salads



«Затверджено» «11» грудня 2017р
Директор ТОВ ВКФ «Римід» Вакальчук С.Г.

При розрахунку кредитною карткою знижка не надається

Всі ціни вказані в гривнах.
All prices are indicated in UAH

Гол. бухгалтер Катрич Н.Д. ................... Технолог Медведь Л.І. .................. Зав. виробництвом Симоненко А.М. ...................

Холодні закуски
Cold appetizers

Устриця «Перл Бланш»       1 шт.  297,00
Oyster «La Perle Blanche»       1 piece 

Карпаччо з норвезького лосося      180/20  367,00
Salmon carpaccio

Тартар з телятини  з VIP меню      240  390,00
Veal tartar from VIP menu

Тартар з норвезького лосося      210  469,00
Norwegian salmon tartar

Карпаччо з телятини під соусом «Кімчі»     225  364,00
Veal carpaccio dressing with Kimchi sauce

Карпаччо з молочної телятини       130  397,00
під соусом з чорних трюфелів
Veal carpaccio with truffle sauce

Тартар з тунця «Блюфін»       100/40/25 476,00
Tuna tartar

Карпаччо з тунця з трюфелями      150  546,00
Tuna carpaccio with truffles

Тартар з гребінців з ікрою летючої риби     100/30  573,00
Scallops tartar with flying fish caviar

Холодець з краба        130/20/30 590,00
Crabs aspic

Карпаччо з новозеландського гребінця      170  668,00
з ікрою летючої риби і трюфелями
Scallop carpaccio with flying fish caviar and truffles

Сирна палітра класу «Преміум»      315  798,00
Cheeses palette Premium class

Карпаччо з солодкої креветки з лаймом і руколою   240  657,00
Sweet shrimp carpaccio with lime and rocket

Карпаччо з королівського восьминога      230             998,00
Royal octopus carpaccio

Пате із фуа-гра з винним желе      50/100/10 629,00
Foie gras pate with port jelly

Тріо тартарів з ікорним тріо       320           1970,00
Three types of tartar with three types of caviar

Тартар з омара під пряним соусом      200           2979,00
Lobster tartar

Вихід, г
Weight

Ціна, грн
Price
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Оладки з цукіні        215/50    143,00
Zucchini pancakes

Цукіні смажені        200/50    177,00
Fried zucchini

Виноградні равлики         70    257,00
в часниковому соусі «Фрісе»
Snails in garlic sauce «Frisse»

Омар запечений під сиром       за 100 г   607,00
Lobster baked with cheese
(The price is specified for 100 g)

Домашні равіолі з гребінцями та креветками         260/30/15   659,00
Homemade ravioli with scallop and shrimp

Домашні равіолі  з фуа-гра       165/40/10   607,00
Homemade ravioli with foie-gras

Равіолі з чилійським сібасом      350    757,00
Ravioli with Chilean sea bass

Равіолі з м’ясом краба і трюфелями     175    981,00
Ravioli with crab and truffles

Клішні далекосхідного краба      за 100 г 1249,00
King crab claws
(The price is specified for 100 g)

Бебі-кальмари, фаршировані       350  1544,00
м’ясом краба з трюфелями                        
Baby squids stuffed with crab and truffle

Соте з морепродуктів        300  1677,00
за рецептом Руслана Петровича
Seafood sauté prescription Ruslan Petrovich

М’ясо краба з білими грибами       300  2284,00
під трюфельним соусом
Crab with ceps and truffle sauce

Краб далекосхідний відварний      1000/100/100  12100,00
Boiled King crab

Вихід, г
Weight

Ціна, грн
Price

Гарячі закуски
Hot appetizersads
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Страви української кухні
Ukrainian cuisine

Сало з часником        60    86,00
Salo with garlic

Юшка грибна         300    74,00
Mushroom soup

Домашня ковбаса з хріном       100/50  150,00
Homemade sausages with horseradish

Борщ київський з грибами та пампушками    300/50/50 139,00
Borshch in Kyiv style
with mushrooms and pampushky

Смажена картопелька  по-селянськи     200/60/25 101,00
Fried potatoes in village style

Буженина запечена з хріном       100/50  145,00
Baked pork with horseradish

Борщ український зі свиними       300/50/50 129,00
реберцями та потапцями з салом 
Ukrainian borshch with pork ribs and potaptsy with salo

Борщ український з телятиною та пампушками    300/50  183,00
Ukrainian borshch with veal

Борщ зелений зі свиними реберцями     300/50  168,00
Green borshch with pork ribs

Рум’яні шкварки з цибулею       100/50  174,00
Cracklings with fried onion

Вареники з  капустою та білими грибами     180/50  271,00
Varenyky with cabbage and ceps

Вареники з картоплею та білими грибами     180/50  276,00
Varenyky with potatoes and ceps

Деруни з білими грибами        215/55/50 246,00
за бабусиним рецептом
Potato pancakes with ceps

Домашні бочкові соління       650  390,00
Homemade  pickles

Вареники з  вишнею        165/30/50 199,00
Varenyky with cherry

Вареники з сиром                   165/30             207,00
Varenyky with cottage cheese

Вареники з полуницею       165/30   251,00
Varenyky with strawberry

Вихід, г
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Ціна, грн
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Консоме з курки по-прованськи              300    93,00
Chicken consomme 

Солянка м’ясна з соком лайма              300  152,00
Meat «Solyanka»

Крем-суп з осінніх білих грибів                210/35  312,00
Ceps cream soup

Уха з сібаса                      300  297,00
Sea bass soup

Уха з ікрою форелі                   300/50  497,00
за рецептом пана Пінчука 
Fish soup with trout caviar
on Mr Pinchuk`s recipe

Прозорий суп з тигровою                300  553,00
креветкою та трюфелями
Clean soup with tiger prawn and truffles

Крем-суп зі шпинату з креветками              300  585,00
Spinach cream soup with tiger prawns

Італійський суп з морепродуктами               300  517,00
Italian seafood soup

Крем-суп з білої спаржі                300  998,00
з трюфелями та каперсами
White asparagus cream soup
with truffles and capers

Крем-суп з далекосхідним крабом                             300           1043,00
та чорним трюфелем
Cream soup with crab meat and truffles

Суп з білої спаржі                 300/50           1281,00
та шпинату з крабом 
White asparagus
and spinach soup with crab

Выход, г
Weight

Цена, грн
Price

Перші страви
Soups
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Страви з риби та  морепродуктів
Fish and seafood dishes

Стерлядь парова під шампанським      за 100 г   209,00
Steam starlet under champagne
(The price is specified for 100 g)

Атлантична камбала «Тюрбо»      за 100 г/10   307,00
Atlantic flounder «Tourbo»
(The price specified for 100 g)

Лосось в паніровці із зелені       160/150/60   705,00
з картопляним пюре
Breaded salmon with greens
with mashed potato

Морський язик        за 100 г/10   698,00
Dover sole
(The price specified for 100 g)

Королівська дорадо з соусом       320/65/20   498,00
з чері та кедровими горішками
Dorado with cherry sauce and cedar nuts

Парові котлети з судака        210/50/25   947,00
Pike perch steam cutlets

Сібас, запечений в морській солі       1 шт/100   798,00
Sea bass baked in marine salt       1 piece/100

Філе королівського тунця Блюфін      230/30/30 1099,00
Royal tuna fillet with sesame

Чорна тріска в імбирній карамелі      230  2235,00
Black cod in ginger caramel

Котлети з м’яса далекосхідного краба                      170/210/30 1969,00
Crab cutlets

Філе чілійського сібасу        380  2980,00
зі смаженим ендівієм
Chilean sea bass fillet with fried chicory

Вихід, г
Weight

Ціна, грн
Price
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Біф-стейк під соусом                 170/150/50 430,00
«Бальзаміко» з зеленим перцем
Beef steak with «Balsamico»
sauce and green pepper

Біф-стейк під соусом «Горгонзола»               240/150             558,00
Beef steak with «Gorgonzola» sauce

Каре молочного теляти з овочами гриль              140/175/50 678,00
Dairy calf chops with grilled vegetables

Філе мармурове «Рибай»                                                    за 100/35/20      656,00
Marble fillet «Ribay» (The price specified for 100 gram)

Пепер-стейк зі спаржею                200/110/40 745,00
Pepper steak with asparagus

Філе мармурове «Міньон»                за 100/35/20      917,00
Marble fillet «Mignon»
(The price specified for 100 g) 

Каре новозеландського ягняти                140/150/30      1195,00
під соусом «Розмарин»
Lamb chops under Rosemary sauce

Філе мармурове «Тендерлоін»               за 100 г             998,00
Marble meat «Tenderloin»
(The price specified for 100 g)

Вихід, г
Weight

Ціна, грн
Price

Страви з м’яса
Meat dishes
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Страви з птиці
Poultry dishes

Парові котлетки з індички       150/175/50  254,00
за рецептом N.N.
Steam turkey cutlets

Качина грудка з маринованими сливами     330                         650,00
Duck breast with pickled plums 

Куряча грудка з фуа-гра      165/110/40  563,00
на картоплі «Помана»
під соусом з лохини
Chicken breast with foie-gras,
potato «Pomana» and blueberry sauce

Перепілки гриль на виноградному листі    270/120/100             869,00
Grilled quails on a wine leaves

Фуа-гра під соусом «Ле Марі»     100/175/25           1057,00
Foie-gras under sauсe «Le Mary»

Фуа-гра під соусом з свіжих      100/160           1067,00
ягід на запеченому ананасі
Fois-gras on a baked pineapple
with fresh berry sauce 

Півник фарширований       290/100/50           1111,00
білими грибами, равликами, 
фуа-гра та трюфелями
Cockerel stuffed with ceps, snails,
foie-gras and truffles

Качка по-пекінські       1300/200/100/50       3587,00
Beijing duck

Вихід, г 
Weight

Ціна, грн
Price
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Картопля по-домашньому       200    78,00
Homemade potato 

Картопля фрі         150    65,00
French fries

Пюре картопляне        200               76,00
Mashed potato

Рис з маслом та зеленню       200    63,00
Rice 

Шпинат тушкований        100  293,00
Stewed spinach

Рататуй овочевий        200  176,00
Fried vegetables 

Овочі гриль         250  152,00
Grilled vegetables

Спаржа припущена        100  328,00
Stewed asparagus

Рис дикий         200  251,00
Wild rice

Пюре картопляне з крабом        170  529,00
та трюфельним кремом
Mashed potato with crabs meat
and truffle creme

Вихід, г
Weight

Ціна, грн
Price

Гарніри
Side dishes
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Десерти
Desserts

Цукерка шоколадна з чорносливом     1 шт     28,00
Chocolate candy with prune      1 piece 

Цукерка шоколадна       1 шт     28,00
Chocolate candy       1 piece

Фірмові сорбети        50   112,00
зі свіжих ягід і фруктів
Special fresh berries and fruits sorbets 

Тістечко «Павлова»       110/35/40  152,00
(Наслідки гастролей 
Російського Імператорського балету)
Pavlov’s cake

Крем-брюле        90/25   188,00
Creme brulee

Медовик        140/25   135,00
Honey cake

Полуниця свіжа       100   240,00
Fresh strawberry

Празький торт за рецептом 1968 г.     190/40   208,00
Prague cake on the prescription of 1968

Свіжа малина, лохина, ожина     50   256,00
Fresh raspberry, blueberry, blackberry

Королівський манго дольче пунш     150   451,00
Royal mango dolche punsh

Класичний «Наполеон»      150/60/50  308,00
Traditional «Napoleon»

Чізкейк з лісовими ягодами      145/50/50  297,00
Cheesecake with wild berries

Оладки зі свіжими ягодами      100/190  669,00
Pancakes with fresh berries

Вихід, г
Weight

Ціна, грн
Price




















