
Омлет овочевий + чай
270 г 100,00огірок, помідор, яйця курячі, грінки, 

листя салату, перець болгарський

Омлет з беконом + чай
270 г 100,00бекон, огірок, помідор, яйця курячі, 

грінки, листя салату, перець 
болгарський

Сирники з ягідним соусом 
та сметаною + чай 200/30 г 120,00
сир кисломолочний, ягідний соус, сметана

Млинці з сиром 
та сметаною + чай 200/30 г 120,00
сир кисломолочний, ягідний соус, 
сметана, яблука, апельсин



Елітна Сирна тарілка
200/50 250,00Сир Брі, сир Адигейський, сир Лазур, 

сир Мисливський, соус ягідний

Квашенина  
по-домашньому 400 150,00
помідор , капуста, крижавка, морква 
по-корейськи, зелень, огірок квашений

М’ясна тарілка 
300/50 260,00полядвиця, салямі, шинка свинна, 

шпондер копчений, соус  
з хріном

 



Рибне плато
240/20 370,00лосось копчений, лосось слабосолений, 

масляна, мідії, маслини, лимон

Сало з грінками 150/50 150,00
три види сала, гірчиця міцна

Овочеве асорті
320 150,00листя салату, огірок, перець 

болгарський, помідор, Пармезан

 



Паштет курячий  
з ягідним соусом 180 130,00
паштет курячий, соус апельсиновий, 
грінки

Оселедець пряного посолу
200/70/50 150,00філе оселедця, картопляне пюре, чері

 



Піца Аля-Марінера
тунець, маслини, цибуля,  
сир моцарела

30 см  220,00 грн
40 см  320,00 грн

Піца Гавайська
філе куряче, ананас, 
кукурудза, сир моцарела

30 см  180,00 грн
40 см  280,00 грн

Піца  
з морепродуктами
суміш морепродуктів,  сир 
моцарела, помідори, маслини

30 см  260,00 грн
40 см  390,00 грн

Піца з прошуто  
і салямі
прошуто, салямі, сир 
моцарела, печериці, цибуля

30 см  250,00 грн
40 см  350,00 грн



Піца Маргарита
сир моцарела, чері

30 см  140,00 грн

40 см  240,00 грн

Піца Наполетана
маслини, сир моцарела, 
помідор, рукола, сир 
Пармезан

30 см  180,00 грн

40 см  280,00 грн

Піца Цезар
соус Цезар, філе куряче, чері, 
салат Айсберг

30 см  200,00 грн

40 см  310,00 грн

Піца Папероні
перець болгарський, салямі, 
моцарела, помідор

30 см  220,00 грн

40 см  330,00 грн



Піца Чотири сири
сир брі, сир лазур, сир
мисливський, моцарела

30 см  260,00 грн

40 см  390,00 грн

Піца М’ясна
грудинка копчена, полядвиця,
печериці, кукурудза, маслини,
моцарела
30 см  200,00 грн

40 см  280,00 грн

Піца Де Люкс
помідор, ікра червона,
лосось копчений, моцарела,
вершково-сирний соус
30 см  290,00 грн

40 см  440,00 грн



Бургер з курячою 
котлетою

300 г 100,00котлета куряча, помідор, 
сир тостовий, цибуля,
салат айсберг, огірок, соус

Бургер з яловичою
котлетою

300 г 140,00
котлета яловича, помідор,
сир тостовий, цибуля,
салат айсберг, огірок,
соус вершково-сирний та
ягідний

Бургер меню
(з курячою котлетою) 300/ 

150/ 
50 г

170,00котлета куряча, помідор, сир 
тостовий, картопля фрі, цибуля, 
салат айсберг, огірок, соус, кетчуп

Бургер меню
(з яловичою котлетою) 300/ 

150/ 
50 г

250,00котлета яловича, помідор, сир 
тостовий, картопля фрі, цибуля,
салат айсберг, огірок, соус вершково- 
сирний та ягідний, кетчуп



Куряче філе iз шпинатом
300 г 170,00

куряче філе, шпинат, моцарела, соус BBQ

Курячий стейк
за 100 г 80,00

куряче філе на грилі, горохове пюре, чері

Свинна шия (стейк)
за 100 г 88,00

свинна шия, чері



Ніжна свинина з коньяком 
на гарбузовій подушці 250/50 г 250,00
вирізка свинна, гарбуз, соус ягідний 

Оленина з гарячим 
шоколадним соусом 250/50 г 390,00
оленина, морква, стручкова фасоля, 
стебла селери, шоколадний соус



Стейк з телятини
за 100 г 169,00

телятина, духмяні спеції

Стейк рібай
за 100 г 160,00

стейк рібай , морквяне пюре

Телятина в медово-
гірчичному соусі

280 г 340,00телятина, вершки, табаско, морква, 
стручкова квасоля, баклажан, цукіні, 
стебла салери



Філе індика у вершково-
сирному соусі 250 г 230,00
філе індика, шпинат, моцарела,
вершково-сирний соус, чіа

Реберця медові
з картоплею фрі 300/

150/
50 г

220,00
ребра свинні, картопля фрі, медово-
гірчичний соус

Крильця пікантні
із соусом тартар 200/50 г 130,00
крильця курячі, чері, соус тартар



Овочеве рагу з пармезаном
290/100 г 190,00

овочі гриль, пармезан, грінки / картопля

Оленина з лисичками
290/100 г 420,00

оленина, лисички, соус BBQ / картопля



Свинина в грибному соусі
290/100 г 260,00вирізка свинна, печериці, вершки, грінки / 

картопля

Телятина з овочами
290/100 г 330,00вирізка теляча, чері, стручкова фасоля, 

соус Тартар / картопля



Дорадо запечена
за 100 г 150,00

риба дорадо, спеції

Лосось запечений на 
шпинатній подушці 330 г 390,00
лосось, шпинат, спеції, соус морквяний

Лосось стейк на гарбузовій 
подушці за 100 г 220,00
лосось, спеції, ягідний соус, гарбуз



Сібас запечений  
з гороховим пюре за 100 г 150,00
риба сібас, горохове пюре, спеції

Форель з овочами гриль 
за 100 г  120,00форель річкова, морквяне пюре, печериці, 

цукіні, помідор



Італійське плато до пива
300 г 370,00салямі, прошутто, сир Брі, сир Лазур, 

бастурма, суджук

Пивна тарілка
400/50 г 250,00картопля по-селянськи, курячі крила, 

сулугуні, цибулеві кільця, грінки, соус 
Тартар

Велика пивна тарілка
600/100 г 450,00картопля по-селянськи, курячі крила, 

сулугуні, цибулеві кільця, грінки, соус 
Тартар

Цибулеві кільця в клярі
230 г  150,00Цибулеві кільця, чері, листя салату, 

бальзамічний соус



Салат Грецький
230 г 120,00сир Фета, листя салату, помідор, огірок, 

перець болгарський, маслини

Салат ЕнСалада  
з м’ясом оленя 210 г 270,00
оленина, помідор, родзинки, чорнослив, 
листя салату, апельсин

Салат з шинкою та авокадо
260 г 190,00шинка свинна, авокадо, апельсин, 

моцарела, чері

Салат Ла-Рошель
250 г  190,00 апельсин, чорнослив, яблуко, айсберг, філе 

куряче, печериці



Салат Ростбіф
250 г 270,00вирізка теляча, сир Лазур, груша, чері, 

горіх, соус Песто

Цезар з креветками 
220 г 230,00

креветки, салат Айсберг, соус Цезар

Цезар з куркою
260 г 190,00філе куряче, помідор, салат Айсберг, 

соус Цезар

Цезар з лососем
220 г 290,00 

лосось, салат Айсберг, соус Цезар, чері



Салат Мілан
280 г 220,00 прошуто, сир брі, томати в’ялені, чері, 

листя салату, вершково-сирний соус

Теплий салат з язиком
та овочами гриль

250 г 220,00 язик яловичий, перець болгарський, 
баклажани, печериці, цукіні, медово-
гірчичний соус

Салат з карамелізованою
курячою печінкою 300 г 190,00 
печінка куряча, листя салату, апельсин,
яблука, чері



Борщ український  
з телятиною та сметаною 300/50 мл  90,00 

Бульйон  
з перепелиним яйцем 300 мл 75,00

Гарбузово-шпинатний 
крем-суп 250 мл 100,00



Крем-суп із зеленого 
горошку, кальмаром  
та в’яленими томатами

300 мл  150,00 

Крем-суп з печериць 250 мл 100,00



Паста Болоньєзе
250 г 150,00паста Фетучіні, м’ясний соус,  

сир Пармезан

Паста з морепродуктами 
250 г 260,00паста Фетучіні, морепродукти, сир 

Пармезан, чері

Паста Карбонара
260 г 180,00паста Фетучіні, сир Пармезан,  

шпондер, чері

Паста Песто
250 г  150,00 паста Фетучіні, соус Песто, чері, сир 

Пармезан



Паста Наполетана
250 г 100,00паста Фетучіні, соус томатний, сир 

Пармезан, мікрогріни

Різото з морепродуктами
330 г 280,00рис, морепродукти, вершки, біле вино, сир 

Пармезан

Різото з печерицями
330 г 160,00рис, печериці, вершки, біле вино, сир 

Пармезан

Вареники з олениною
250 г 250,00

вареники, начинка з м’ясом оленя



Соус BBQ 50 мл 20,00

Соус ГОСТРИЙ 50 мл 20,00

Соус ЛАГІДНИЙ 50 мл 20,00

Соус САЦЕБЕЛІ 50 мл 20,00

Соус ТАРТАР 50 мл 20,00

Соус ЯГІДНИЙ 50 мл 20,00

Майонез 50 мл 15,00

Сметана 50 мл 15,00



Картопляне пюре 200 г 50,00

Картопля по-селянськи 180 г 75,00

Картопля Фрі 150 г 70,00



Овочі гриль 200 г 130,00

Рис з овочами 150 г 75,00

Шпинат тушений  
у вершках 200 г 90,00



Баклажани з моцарелою та 
гострим соусом 250 г 120,00
баклажан, помідор, сир моцарела, 
соус Песто

Королівські креветки 
за 100 г 200,00

креветки, спеції, чері

Шпинатні роли 
150 г 110,00

шпинат, броколі, сир Лазур

Язик яловичий з винним 
соусом 150 г  210,00 
язик яловичий, печериці, вершки



Асорті м’яса барбекю 1200/
600/
200 г 1590,00стейк свинний, курячий, рібай, полядвиці/ 

картопля по-селянськи, овочі-гриль, 
квашенина по-домашньому, зелень / соус 
Тартар, соус BBQ.

Вечеря ЕнСалада 800/
600/
100 г

950,00ребра свинні, курячі крила, ребра телячі /  
картопля фрі, квашенина по-домашньому, 
зелень, овочі-гриль / соус BBQ



Домашні ковбаски  
на грилі 800/

300/
100 г 690,00ковбаски телячі, свинні, курячі, сало / 

зелень, грінки, квашенина по-домашньому 
/ гірчиця,  соус BBQ

Рибне асорті запечене 880/
600/
100 г

1490,00дорадо, форель, сібас / картопля по-
селянськи, овочі-гриль, лимон, зелень, 
маслини, чері / соус Тартар.



Пана-кота
150 мл   85,00

Тірамісу
180 мл   100,00

Чізкейк
за 100 г   85,00

Штрудель 
вишневий 

з морозивом
150/50 г   120,00

Штрудель 
яблучний з 
морозивом

150/50 г   110,00



Морозиво біле пломбір 180 г 60,00

Морозиво з фруктами 200 г 90,00

Домашнє морозиво смак 
манго 180 г 120,00

Банановий коктейль 200 мл 60,00

Шоколадний коктейль 200 мл 60,00

Ягідний коктейль 200 мл 60,00

Молочний коктейль 200 мл 60,00

Сиропи і топінги 
додатково 2 мл 5,00

ВИШУКАНЕ НАТУРАЛЬНЕ МОРОЗИВО 
ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

M&M’s
300 г      135,00

Oreo
300 г      135,00

Banana Ice 
300 г      135,00



КАВА

Еспресо 30 мл 35,00

Американо 150 мл 40,00

Допіо 60 мл 60,00

Капучіно 180 мл 45,00

Кокосове капучіно 180 мл 60,00

Лате 250 мл 50,00

Кокосове лате 250 мл 70,00

Глясе 250 мл 60,00

Глясе з лікером 
Калуа 250 мл 95,00

Кава по-ірландськи 250 мл 110,00

Гарячий шоколад 100 мл 45,00

Айс-лате 250 мл 60,00

Молоко до кави 30 мл 10,00

Кокосове молоко 
до кави 30 мл 17,00



ЧАЙ

Чорний чайничок 450 мл 60,00

Фруктовий чайничок 450 мл 60,00

Жасминовий чайничок 450 мл 60,00

Зелений чайничок 450 мл 60,00

Натуральні фруктові 
чаї в асортименті 250 мл 50,00



Вода Боржомі скло 500 мл 60,00

Моршинська 500 мл 35,00

Моршинська преміум 330 мл 35,00

Моршинська преміум 750 мл 50,00

Тонік 500 мл 35,00

Пепсі скло 300 мл 30,00

Пепсі 500 мл 35,00

7 UP 500 мл 35,00

Моршинська з льодом 
і лимоном 250 мл 25,00

Пепсі з льодом і 
м'ятою 250 мл 25,00

Лимонад 250 мл 35,00

Лимонад 1 л 110,00

Узвар 1 л 90,00

Узвар 250 мл 30,00



Сік в асортименті 250 мл 25,00

Сік в асортименті 950 мл 95,00

Фреш апельсиновий 200 мл 85,00

Фреш грейпфрутовий 200 мл 85,00

Фреш лимонний 200 мл 85,00


