
    вихід, г ціна, грн
    output, g price, UAH

Лосось в мигдальних чіпсах і солодкому карі 150/30 207
Salmon in almond chips and sweet curry

Форель запечена з грибним соусом 250 174
Baked trout with mushroom sauce

Дорадо з броколі в пореєвому соусі 150/100 186
Dorado with broccoli in leek sauce

Сьомга гриль з лаймово ікорним соусом 150/60 217
Grilled Salmon with Lime Caviar Sauce

Рибай з соусом барбекю (Аргентина) ціна за 100 грам сирого 100/20 264
Ribeye with barbecue sauce (Argentina) price per 100 grams of raw

Ребра свинячі запечені в обліпиховому соусі 350/70 163
Pork ribs baked in sea buckthorn sauce

Бургер з м'ясом дикого оленя з картоплею по селянськи 350/150/50 179
Wild Deer Meat Burger with Selyanski Potatoes

Биг чисбургер с картофелем фриБіг чізбургер з картоплею фрі 400/150/50 137
Big cheeseburger with fries

Вирізка теляча з овочами та пончетой на смородиновому соусі 150/30 187
Veal tenderloin with vegetables and currant poncheta

Качина грудка з ягідним соусом та ванільною грушею 150/40/150 137
Duck breast with berry sauce and vanilla pear

Відбивні з оленя з яблучним чатні 140/40 146
Deer chops with apple chutney

Косуля у соусі порто з овочами 140/140/70 188
Roe Deer in Porto Sauce with Vegetables

Торт морквяно імбирний з крем сиром 100 68
Carrot Ginger Cake with Cream Cheese

Опера 100 87
Opera

Торт київський 100 64
Kievsky cake

Цукерки ручної роботи (горіхові, кокосові, трюфель, сухофрукт) 30 25
Handmade candies (nut, coconut, truffle, dried fruit)

    вихід, мл ціна, грн
    output, ml price, UAH

Лимонад / Lemonade 250 25

Морс ягідний / Morse Berry 250 25

НАПОЇ ВЛАСНОГО ПРИГОТУВАННЯ / DRINKS OF OWN PREPARATION

СТРАВИ З М'ЯСА І ПТИЦІ / MEAT AND POULTRY DISHES

ДЕСЕРТИ / DESSERTS

СТРАВИ З РИБИ / FISH DISHES



    вихід, г ціна, грн
    output, g price, UAH

Пате з курячої печінки з журавлинним мармеладом 100/70/15 79
Chicken liver pate with cranberry marmalade    

Крудо з дикого лосося з соусом цитрон і чіпсами пекоріно 100/40/35 149
Wild Salmon Crudo with Citron Sauce and Pecorino Chips

Іспано-італійське плато (хамон, розетто, мілано, коппа) 220 219
Spanish-Italian plateau (jamon, rosetto, milano, coppa)

Роли з качки із дикою вишнею та кисло-солодким чатні 150/50 119
Duck rolls with wild cherry and sweet and sour chutney

Тар-тар з сьомги з топінадами і солодовими чіпсами 110/70 149
Tartar of salmon with topinadas and malt chips 

Ростбіф з обліпиховим соусом 100/40 139
Roast beef with sea buckthorn sauce

Закуска з лосося з сиром Буко у рисовому папері 150 139
Salmon and Buko Appetizer in Rice Paper

Брускети з томатів і авокадо з ростбіфом 250 159
Tomato and avocado brusket with roast beef

Пікулі (маринади власного приготування) 220 79
Pikuli (pickled marinades)
Сирне плато (камамбер, рокфор, пармезан, шевер 

з інжировим варінням і крекером)  
180/30/20 219

Cheese plateau (Camembert, Roquefort, Parmesan, Shever with fig jam and cracker)

Салат з курчати, з грілованим роменом і соусом цезар 250 99
Chicken Salad with Grilled Romain and Caesar Sauce

Салат з телятини з в'яленими томатами та сівідом у медово гірчичному соусі 220 125
Veal Salad with Dried Tomatoes and Seaweed in Honey Mustard Sauce

Салат з баклажанів з м'яким сиром і паростками маша 250 119
Eggplant salad with soft cheese and mung bean sprouts

Салат з фіолетового лосося, з руколою і малиновим бальзаміком 225 149
Purple Salmon Salad with Arugula and Raspberry Balsamic

Салат з вугра з кускусом і соусом унагі 230 159
Eel Salad with Couscous and Unagi Sauce

Салат з креветок і манго 180 179
Mango Shrimp Salad

Суп з морепродуктів 300 129
Seafood Soup

Крем суп з брокколі 250 72
Broccoli cream soup

Самос з овочів з паніром з яблучним чатні 150/50 69
Samosas vegetables with paneer and apple chutney

Креветки у темпурі з солодким васабі та ікрою капелана 100 198
Tempura shrimp with sweet wasabi and chaplain roe

Різотто з морепродуктів з чорнилом каракатиці 230 147
Seafood risotto with cuttlefish ink

Сирне різото з карамелізованою папаєю та імбиром 230 94
Cheese risotto with caramelized papaya and ginger

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ / COLD SNACKS

САЛАТИ / SALADS

ПЕРШІ СТРАВИ / FIRST MEAL / MAIN DISHES

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZERS


