
Грецький з лаймом                  

болгарський перець, свіжі 
огірки та помідори, фета, 
горіхи, оливки, цибуля, лайм

Салат Прошуто          

сир дорблю, прошуто, помідори, 
листя салату, оливкова олія

Цезар з куркою                    

листя салату, бекон, куряче філе, 
соус Цезар, пармезан, яйце перепелине, 
помідори Чері, грінки

Салат з язика та яйцем пашот         
мікс салату, язик, імбирно-медовий соус, 
яйце пашот, перець болгарський, огірки

Теплий салат з телятини          
мікс салату, шампіньйони свіжі, 
яловича вирізка, болгарський перець, 
свіжі помідори, соус медово-гірчичний

Салат з креветки                            
креветки, мікс салату, помідори, 
горіховий соус, пармезан, чука

Сирне плато            
дорблю, камамбер, бринза, 
фета, горіхи, мед, ягоди

Курячий паштет     
куряче філе, цибуля, вершки,  
листя салату, грінки

Сет сала                   
сало мариноване, корнішони, 
часник, хрін

Тартар                      
вирізка яловича, каперси, 
корнішони, грінки, жовток, 
оливки, вершкове масло

Сиров’ялена тарілка       
махан, бастурма, куряче філе, 
прошуто, ковбаски «Васабі», чілі

Мариновані гриби           
лисички, опеньки, білі гриби, цибуля

Соління                       
огірки, помідори, капуста, перець чілі

Сет брускет                 
овочеві, з прошуто, 
з оселедецем, з куркою

Гуцульський сет                 
чотири види настоянок, брускети

Устриці

 

250 г/150 грн 

200 г/120 грн

250 г/130 грн

250 г/215 грн

250 г/230 грн

250 г/230 грн

350 г/110 грн

400 г/160 грн         

300 г/170 грн

1 шт/85 грн         

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

300 г/120 грн 

300 г/150 грн

300 г/160 грн

300 г/135 грн

300 г/165 грн

300 г/170 грн
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САЛАТИ



Сирний крем суп з креветкою                  

мікс сирів, вершки, 
картопля, креветка, грінки

Грибна юшка          

білі гриби, бульйон, локшина яєчна

Курячий бульйон з локшиною                    
локшина, куряче філе, бейбі морква, 
яйце перепелине

Борщ Українській         
борщовий набір, свинні ребра, 
сметана, грінки з салом та хріном

Бограч – гуляш          
три види м’яса, овочі, зелень

Курячі крила            
курячі крила, соус 
BBQ, соус світ-чілі

Оселедець на картоплині     
картопля, цибуля синя, 
філе оселедця, чілі

Язик у вершковому соусі                  
язик відварний, вершки, шампіньйони

Камамбер з ягодами                      
камамбер, мед, ягоди, горіхи, хлібець

Вареники з картоплею       
вареники, масло, сметана

Вареники з вишнею           
вареники, масло, джем

350 г/125 грн 

300 г/120 грн

250 г/180 грн

150 г/145 грн

400 г/110 грн

400 г/110 грн

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ

350 г/160 грн 

300 г/120 грн

300 г/110 грн

400 г/145 грн

350 г/150 грн
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ПЕРШІ СТРАВИ

Банош з бринзою                  

кукурудзяна крупа, молоко, 
вершки, бринза

Паста карбонара          

паста, шинка, вершки, пармезан, жовток

Дерун панський                    
картопля, вершки, шампіньйони, 
куряче філе

Форель з овочами         
форель, мікс овочів, вершки, лимон

Скумбрія          
скумбрія, запечені овочі, лимон

200 г/130 грн 

300 г/135 грн

350 г/140 грн

100 г/130 грн

100 г/110 грн

ОСНОВНІ СТРАВИ



Куряче філе з сиром дорблю     
куряче філе, сир дорблю, бекон, картопля

Курячий шашлик     
куряче філе, перець болгарський

Качина ніжка                  
качина ніжка, картопляне пюре, 
мікс салатів

Гуцульські ковбаски                      
ковбаски гуцульські, картопля 
по селянські, овочі

Квасоля зі свининою       
квасоля, вершки, свинина

Ребра BBQ           
ребра, картопля, листя салату, соус BBQ

Шашлик з свинини     
свинина, цибуля, зелень

Стейк з телятини     
вирізка яловичини, зелень, соус BBQ

Дошка на дружню компанію                  
курячі крила, гуцульські ковбаски, 
ребра свинні, шашлик курячий, 
шашлик із свинини, стейк з телятини, 
цибуля синя, картопля по-селянськи, 
соус BBQ, соус світ-чілі

300 г/175 грн 

за 100 г/110 грн

300 г/210 грн

300 г/140 грн

250 г/110 грн

100 г/120 грн

за 100 г/110 грн 

за 100 г/150 грн

1700 г/1800 грн
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Картопля по-селянськи                  
картопля, цибуля, паприка

Картопляне пюре          

картопля, вершкове масло, молоко

Овочі гриль                    
кабачки, баклажани, перець болгарський, 
помідори, шампіньйони, кукурудза, цибуля

Рис з овочами         
рис, мексиканська суміш овочів

200 г/65 грн 

250 г/65 грн

350 г/130 грн

250 г/60 грн

ГАРНІРИ

ДЕСЕРТИ

Штрудель з яблуками                   
штрудель, морозиво, шоколад

Шоколадний фондан          

фондан, морозиво

Чізкейк з ягодами                    
чізкейк, джем, ягоди

Морозиво         
морозиво пломбір, сорбет, ягоди

220 г/130 грн 

150 г/110 грн

250 г/145 грн

150 г/110 грн



Сметана     

Соус BBQ     

Соус Цезар                 

Кетчуп                       

Шкварки      

50 мл/15 грн 

50 мл/20 грн

50 мл/20 грн

50 мл/15 грн

50 г/35 грн
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ДОДАТКИ

Бажаємо Вам в процесі прийняття 
їжі відчути масу різноманітних вра-
жень, нехай буде приємним Ваш 
відпочинок за столом і порадують 
Вас надзвичайними смаковими 

поєднаннями страви. Смачного!
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БАР

Апельсиновий                                 
Грейпфрутовий          

Лимонний                     
Яблучний          

Морквяний          

Узвар            

Сік Сандора в асортименті   

Coca-Cola                  

Моршинська с/г, н/г                       
Боржомі ж/б      

250 мл/22 грн 

250 мл/30 грн

200 мл/40 грн

500 мл/40 грн

330 мл/40 грн

200 мл/110 грн 

200 мл/110 грн

150 мл/95 грн

200 мл/99 грн

200 мл/95 грн

ФРЕШ

ПРОХОЛОДНІ НАПОЇ

Класичний                                
Ягідний         

Карамельний                    

Маракуйя          

Шоколадний          

300 мл/70 грн 

300 мл/70 грн

300 мл/70 грн

300 мл/70 грн

300 мл/70 грн

МІЛК ШЕЙК

Еспресо                                

Американо        

Капучино                    

Лате          

Флет-вайт          

35 мл/50 грн 

70 мл/50 грн

180 мл/70 грн

250 мл/70 грн

180 мл/85 грн

КАВА

Малиновий                     

Обліпиховий        

Імбирно-цитрусовий                     

Карпатський           

Чорний

Зелений          

250 мл/40 грн 

250 мл/40 грн

250 мл/40 грн

500 мл/45 грн

500 мл/45 грн

500 мл/45 грн

ЧАЙ

Класичний та власного приготування

ДОДАТКИ

Молоко                                

Вершки                           

Мед            

Сироп         

80 мл/15 грн 

25 мл/20 грн

30мл/20 грн

50 мл/20 грн
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ВИННА КАРТА

Savignon Blanc Marlborough Sun                                 

Sweet Kabinett Erdener Treppchen          

Pinot Grigio                     
Viognier-torrontes esperado callia                   

Cava Brut Lacrima Baccus 

Methoolo Sharmat italy 
Miol Prosecco theviso extra-dry   

Fragolino Tvist Santero

Asti Santero Sweet                      
      

750 мл/580 грн 

750 мл/650 грн

750 мл/360 грн

750 мл/600 грн

150 мл/120 грн 

150 мл/160 грн

150 мл/150 грн

150 мл/95 грн

БІЛІ ВИНА

ШАМПАНСЬКЕ

Miraval Provence rose                                
          

150 мл/250 грн 

РОЖЕВІ ВИНА

Cabarnet Savignon Mas La Plana                                

Pinot noir Marlborough Sun        

Merlot gamla                    

Kindzmarauli                    

750 мл/3000 грн 

150 мл/160 грн

150 мл/180 грн

150 мл/190 грн

ЧЕРВОНІ ВИНА

Під кожне вино є страви, які підкрес-
люють його смак, а воно в свою чергу 
підігріває апетит і відкриває кращі 

смакові характеристики страви.
Good wine



Під кожне вино є страви, які підкрес-
люють його смак, а воно в свою чергу 
підігріває апетит і відкриває кращі 

смакові характеристики страви.
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МІЦНИЙ АЛКОГОЛЬ

BenRiach single Malt

Four Roses single barrel        

Loch lomond single grain

Jameson Triple Distilled                   

Beluga

Absolut                               
Наливки                        
    

50 мл/100 грн 

50 мл/50 грн

50 мл/30 грн

50 мл/150 грн 

50 мл/140 грн

50 мл/100 грн

50 мл/70 грн

ВІСКІ

ГОРІЛКА

Bombay Sapphire 50 мл/65 грн 

ДЖИН

Hennessy cognac                               

Sandeman imperial       

Закарпатський                           

50 мл/120 грн 

50 мл/70 грн

50 мл/55 грн

КОНЬЯК, БРЕНДІ

Espolone Blanco                    

Espolone Reposado        

50 мл/60 грн 

50 мл/70 грн

ТЕКІЛА

ЛІКЕР, ВЕРМУТ, НАСТОЯНКИ

Martini Bianco                                

Martini Rosso                          

Baileys original           

Campari

Grand Marnier

Malibu

Brandbar              

50 мл/35 грн 

50 мл/35 грн

50 мл/65 грн 

50 мл/50 грн

50 мл/110 грн 

50 мл/55 грн

50 мл/45 грн

Bacardi Carta Blanca

Bacardi Carta Negra 

50 мл/60 грн

50 мл/60 грн 

РОМ



Глінтвейн     
червоне вино, апельсин, лимон, спеції, мед

Грог      
ром, чорний чай, мед, спеції

Гарячий апельсин                  
ром, апельсиновий сік, сироп Гренадін

Martini Fire                      
мартіні, ананасовий сік, сироп Гренадін

Negroni     
джин, мартіні, кампарі

Boulevardier    
віскі, мартіні, кампарі

Godfather                   
віскі, лікер Амарето

Bijou                     
джин, вермут, лікер Grand Marnier
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330 мл/70 грн 

330 мл/70 грн

330 мл/70 грн

ПИВО

Corona Extra

Hoegarden Blanhe        

Leffe brune / blond              

КОКТЕЙЛЬНА КАРТА

HOT COCKTAILS

280 мл/120 грн 

280 мл/120 грн

280 мл/120 грн

280 мл/120 грн

SHORT DRINK

90 мл/120 грн 

90 мл/120 грн

90 мл/120 грн

90 мл/120 грн

SOUR DRINK

Whiskey sour    
віскі, лимонний фреш, сироп

Blackberri gin    
смородиновий лікер, джин, сироп

Ledi Diii                     
текіла, апельсиновий сік, лікер

Tropical punch                      
банановий лікер, ром, 
лікер Malibu, лимонний сік

150 мл/120 грн 

140 мл/120 грн

150 мл/120 грн

150 мл/120 грн
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LONG DRINK

Green melon    
ром, лікер, сік

Gin tonic    
джин, тонік, грейпфрут

Tequila Sunrise                    
текіла, сік, Гренадін

Long Island iced Tea                      
джин, текіла, ром, горілка, сік лимона, 
кока-кола, лікер

250 мл/130 грн 

250 мл/130 грн

250 мл/130 грн

250 мл/130 грн


