
 
 
 
 

Меню 
Напої 

 ВИХIД ГРН 

 Морс iз журавлини 230 45,00 

 Узвар  
 (сушенi грушi, сливи, яблука) 

 

230 45,00 

Гамузи 
«Веселий кум»   
(Домашня молода телятина, сир горгонзола, виноград, 

черрі, листя салату, волоські горіхи та гірчично-
медовий соус) 

  215 290,00 

«Ласуня з лососем» 
(лосось слабосолений, салат латук, чері, перепелині 

яйця, кедровий горіх, бальзамічний соус, оливкова 
олія) 

220   320,00 

«Царська втіха» 
(соковита смажена куряча грудка, хрумкий бекон, 

помідор „чері”, листя салату, пікантні сухарики, 
сир „пармезан”, соус «Ворчестер» з анчоусами та 
пармезаном) 

 

300   250,00 

Олів’е з Печерська 
(тушковане куряче стегенце, відварені овочі, 

мариновані корнішони, свіжі огірки, зелений 
горошок, яйце, майонез) 

 

290  250,00 

Вінігрет з білими грибами   
(печені овочі, солоні огірки, зелений горошок, 

мариновані гриби) 

300 200,00 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

«Зелена мрія» з авокадо, огірочком, 
соковитою зеленню та гірчично-
медовим соусом 

   250 270,00 

Грецький з оливками «Каламата» 
(томати, огірки, болгарський перець, червона 
цибуля, латук, орегано, сир фета, оливки «Каламата»,  
оливкова олія, бальзамічна карамель) 

300            225,00 

«Бабусині грядки» 
(овочі з грядки: томати, огірки, болгарський перець, 

редис, червона та зелена цибуля, рублені базилік, 
кінза, петрушка, кріп. Заправляємо за бажанням: 
сметаною, майонезом, домашньою або 
оливковою олією) 

340/40 190,00 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

На холодну закуску 

Iкра чорна на льоду  
(ікра, тости, вершкове масло) 

50/130 3900,00 

Iкра чорна на льоду  
(ікра, тости, вершкове масло) 

30/130 2500,00 

Iкра червона на льоду 
(ікра, тости, вершкове масло) 

50/130 435,00 

Iкра щуки + 
(ікра, чорні грінки, сметана з зеленою цибулею) 

50/100 450,00 

Сьомга малосольна 80/23 284,00 

Форель копчена 80/23 307,00 

Есколар копчений 80/23 215,00 

«Руслики»» з оселедця  
(філе оселедця, червона маринована цибуля, олія) 

145 146,00 

Оселедець під шубою 330 250,00 

Млинці з сьомгою, сметаною та 
зеленню 
(лосось слабосолений, сметана, зелень, млинці) 

180/20 205,00 

«Вудженина для родини»»  
(курячий рулет, яловичий рулет, буженина) 

200/20 265,00 

Холодник з півня 300/30/30  170,00 

Язик відварений з соусом тар-тар 
(телячий язик, соус тар-тар: корнішони, печериці 

мариновані, майонез) 

100/50/10 217,00 



Царський тарель «Гуляй, сало!»  
(п’ять видів сала, подаються з маринованими сливами, 
солоними огірками, редисом, гірким червоним перцем, 
часником та зеленою цибулею) 

240/190 310,00 

 
 
 
 
 
 
 

  

Асортi о+вочеве 
(свiжі огiрки, томати, болгарський перець) 

250 165,00 

«Зелений город»»  
(свіжі огiрки, редис, чері, зелень петрушки, кропу, 

кінзи, базиліку, зелена цибуля) 

150 117,00 

«»«Козацький перекус»»  
(квашені томати, огірки, капуста, голубці з морквою, 

часник, консервовані гриби маслюки, маринована 
червона цибуля, гострий перець, маслини, зелень 
та олія) 

560 317,00 

Рулетики із баклажанів з сиром та 
зеленню 

(смажені баклажани, м’який сир, кріп, майонез) 

200////
///////

10 

169,00 

Гриб ««Боровик» 
(мариновані білі гриби)  

200/25 284,00 

Гриби маринованi  
(лисички, маслюки, печерицi) 

170 215,00 

Сири до вина 
 

250//// 455,00 

Домашні помазанки з гречаними грінками:   
- Форшмак 

(оселедець, вершкове масло, м’який сир, 
цибуля, яблуко) 

100//42              105,00 
 

- Баклажанна ікра 100//42              105,00 



(баклажани, морква, цибуля, часник, 
соняшникова олія) 

* Вагова продукція, вартість за 100 гр. 



 
 
 
 
 
 

Борщi та юшки 
 

Борщ «По-царськи» зі свинними 
реберцями з печі 
(подається в горщику з житнього тіста,  салом, 

солоним огірком, цибулею, часником, 
пампушкою. Чарка горілки або хріновухи за 
бажанням) 

350/90/65 225,00 

Борщ «По-домашньому»  
(телятина, буряк, картопля, капуста, морква, 

цибуля, томат-паста, дві пампушки, часниковий 
соус, сметана) 

300//20/90/50 146,00 

Борщ «Родинне застілля» 
(подається на 4 персони в каструлі з чугуна з 

телятиною, пампушками з грибною начинкою, 
салом з часником, гострим перцем та часниковим 
соусом) 

1200/600 580,00 

Уха «Царський улов» 
(лосось, кнелі з судака, скумбрія, картопля, томати, 

зелена цибуля) 

320/90 210,00 

Домашня локшина з куркою 
(філе курки з бульйоном, борошно, яйця) 

350 140,00 

Капусняк «Стародавній» - 
подається хлібі 

(свинина, квашена капуста, пшоно, томат, картопля, 
сметана) 

400//20/50 178,00 

Солянка м’ясна 
(телятина, язик телячий, копченості, маслини, 

лимон, сметана) 

350//50//10 192,00 

   

   



 
 
 

  

 
 

Гарячі закуски 
Макітра солоних вареників 

(з м’ясом, з сиром «сулугуні», картоплею та 
печерицями, тушкованою капустою)  

Макітра подається зі сметаною 

800/320 450,00 

Вареники з:    

- м’ясом, цибулею та сметаною 200/20/50 165,00 
- сиром сулугуні в тісті с паприкою  200/50 130,00 
- картоплею  
- та печерицями  

200/20/50 98,00 

- тушкованою капустою 200/20/50 86,00 

«Одарчина»»  ковбаса   
(свинина ошийок, курка, часник) 

180/20 217,00 

Кров’янка  180/20 193,00 

Дерун з Яремчі (великий дерун з куркою, 
печериці, сир, грибний соус) 

300/50 158,00 

Деруни зі сметаною (картопля, яйця, 
цибуля, борошно, сир, соняшникова олія) 

180/50 124,00 

««Лизень в торбi»»  
(два млинця начинені: язиком яловичим, грибами, 

цибулею)  

 190//5 145,00 

Пельмені  
(свинина, на вибір: сметана, майонез, оцет) 

220//50 123,00 

Хачапурі ««Імеретинський» 
(тісто дріжджове, домашній сир) 

  400 210,00 

Хачапурі ««Аджарський»  
(тісто дріжджове, домашній сир, яйце) 

  340 180,00 



 
 
 

  

 
 
 
 

Страви з риби 
 

Маківка з лосося 
(філе лосося, сир твердий, зелена квасоля, огірок, 

томат чері, мак, червона ікра, вершки) 

150//160 420,00 

Сібас з картопляною скоринкою та 
овочами  

(філе сібаса, цукіні, морква, картопля, чері, 
лимонне масло та зелень) 

130//70 307,00 

Судак, запечений з цукіні на грибній 
подушці та пюре зі шпинату  

(філе судака, цукіні, печериці, шпинат, вершки, 
листкове тісто) 

150/115 296,00 

Готується в хоспері   

Сьомга  стейк  
(стейк із сьомги, лимон, маслини, чері, 

бальзамічний соус) 

100*////50//55/
/10 

284,00 

Дорадо смажене на вугіллі з 
фенхелем 

(ціла риба, маринований фенхель, бальзамічний 
соус, оливкова олія) 

100*////25//25 240,00 

   
 
* Вагова продукція, вартість за 100 гр 



 
 
 
 
 
 
 
 

Страви з м’яса  
 

Телятина, начинена вишнями з 
морквяним пюре 

(філе телятини, вишні, морква, помаранчі, горох 
зелений, чері, винний соус) 

150/105 376,00 

Запечена ніжка ягня з угорським лечо, 
картоплею та яблуком 
 (ніжка ягня, перець болгарський, морква, цибуля, 

томати чері, томатний сік, картопля, яблуко, 
розмарин) 

100*/100/250/80/40 261,00 

Голубці «По-царськи»  
(телятина, свинина, рис, білі гриби, капуста, 

болгарський перець, морква, цибуля, томатннй 
соус зі сметаною) 

330/50 205,00 

Готується в хоспері   

Стейк «Філе міньйон» (Україна) 
(центральна частина вирізки, оливкова олія, 

вершкове масло, запечений часник, соус 
барбекю-медовий, соус «Вогняр») 

100*////50 255,00 

Каре телятини 
(українська телятина, апельсин, соус шашличний) 

100*////50//10/
/70 

204,00 

Каре ягня з хрумким лавашом 
начиненим сиром сулугуні, 
томатами та кінзою  

(українське ягня, лаваш, розмарин, шашличний 

100*////110//5
0 

389,00 



соус) 
 

* Вагова продукція, вартість за 100 гр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Біф – котлета начинена сиром з 
картоплею фрі та малиновим 
соусом 

(телятина, сир чеддер, сир твердий, картопля, 
малина, червоне вино, оливкова олія) 

300////70//50 370,00 

Запечені реберця зі свинини з 
яблучним ароматом  

(свинина ребро, яблучний фреш, розмарин, 
чебрець, кукурудза відварена, домашня аджика) 

100*////60//50 145,00 

Готується на мангалі   

Шашлик із телятини  
(філе телятини, запечені баклажани, лаваш, 

маринована червона цибуля, соус шашличний) 

200////175 352,00 

Шашлик із свинини 
(свинина ошийок, запечені баклажани, лаваш, 

маринована червона цибуля, соус шашличний) 

200////175 285,00 

+Шашлик на компанію  
(асорті смаженого м’яса - телятина, свинина, філе 

куряче, люля-кебаб, овочі-гриль, картопля з 
салом, маринована цибуля, лаваш та соус 
шашличний) 

*подається в таганку на вугіллі 

1500////350 1369,00 



Люля-кебаб  ««««з телятини  
(телятина, цибуля, волоські горіхи, зерно гранату, 

трави, лаваш, маринована цибуля, соус 
шашличний) 

* Вагова продукція, вартість за 100 гр 
 

180//50/50 289,00 

 
 
 
 
 
 
 

Страви з птиці  
 

  Котлета «По-київськи»  
(картопляне пюре з грибами та сиром, морква в 

молочному соусі, зелений горошок, чері) 

170/170 245,00 

Курча смажене з рум’яною 
скоринкою з жовтими томатами та 
пікантним овочевим соусом 

(курча	– домашне європейське, томати, перець 
червоний солодкий та гіркий, базилік, кріп, кінза) 

280//70//80//1
0   

480,00 

Індичка начинена курагою в беконі 
з помаранчевим соусом та 
виноградом 

(філе індика, курага, бекон, помаранчі, виноград) 

240//50/50 360,00 

Качина грудка з грушею, тушкованою 
у червоному вині 

(філе качки, груша, м’ята, червоне вино, оливкова 
олія) 

100*///50 221,00 

Готується на мангалі   



Шашлик з домашнього курчати  
(стегно куряче без кісточки, овочі смажені на 

мангалі, соус шашличний) 
 
* Вагова продукція, вартість за 100 гр 

100*/55/30 145,00 

 
 
 
 
 
 
 

Городина з мангалу 
 

Овочеве асорті  
(баклажани, цукіні, болгарський перець, 

печериці, томати, кукурудза, оливкова олія) 

400 230,00 

Картопля запечена з салом 230 110,00 

Соус до страв (за бажанням): 
Домашня аджика, зелена аджика, барбекю-
медовий, бальзамічний, грибний, Вогняр, 
яблучний з вершками 

50 45,00 

 

Гарніри 
 

Картопля відварена  
 

200 75,00 
 

Картопля пюре 200 75,00 

Картопля смажена з білими 
грибами 

200 130,00 

Картопля смажена з цибулею 
 

200 75,00 

Картопля по-домашньому з 
часником 

200 75,00 

Рис з овочами  
(рис відварений, болгарський перець, зелений 

горошок, кукурудза консервована, масло 
вершкове) 

200 75,00 



Овочi вiдваренi  
(капуста кучерява, капуста брокколi, спаржева 

квасоля i морква) 
 

 

160/5 75,00 
 

Хліб власного виробництва 
Хлібний кошик (бородино, кріпний, зерновий) 

 

150 45,00 

 
 
 
 
 
 

До солодкого столу 
 

Макітра солодких вареників 
 (парові вареники з сиром, маком та 

смородиною) 
Макітра подається зі сметаною 

600/240 380,00 

Парові вареники з:   
- Домашнім сиром 200/80 150,00 

- Маком та родзинками 200/80 150,00 

- Чорною смородиною та медом 200/80 150,00 

Вареники з вишнями 200/50/50 155,00 

Торт «Київський» власного 
виробництва з ароматними 
горіхами кеш’ю, ніжним 
заварним та шоколадним 
кремом та шматочком ягідного 
желе 

(горіхи кеш’ю, яйця, масло вершкове, 
борошно, какао, коньяк, ягода, цукор, 
желатин)                   

150 180,00 
 



Торт ««Наполеон»» з печеним 
яблуком та ніжним заварним 
кремом 

(борошно, яйця, масло вершкове, печені 
яблука) 

150 130,00 
 

Бабусин домашній 
««»»»Медовик» зі сметанковим 
кремом та духм’яним смаком 
літнього меду 
(мед, борошно, сметана,яйця, масло вершкове 

мигдаль) 

150 130,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Сирники з ягідним соусом 
(домашній сир, яйця, малиновий соус, 

сметана) 

250/55 184,00  
 

Налисники з маком i родзинками 
( мак, родзинки, мед)                 

140/60 125,00 

Налисники з яблуками  
(яблука тушені з корицею, мед) 

140/20 125,00 

Налисники з сиром  
(домашній сир, чорний шоколад, 

карамельний соус) 

215 145,00 



Фруктовий салат  
(ананас, ківі, полуниця, апельсин, виноград, 

груша, лимонний сорбет) 

240 189,00 
 

Морозиво 100/35 100,00 

Сорбет фруктовий 50 55,00 
 


