
 

 

 

 

 

 

                             БАНКЕТНЕ МЕНЮ 

                                          Banquet menu 

                                   Холодні закуски з риби 

                                             Cold fish snacks 

                                                                                         Вага             Ціна 

  Weight            Price 

Ікра лосося на бріоші                                                                                       15               50,00 

Moose caviar on brioche  

Рибне плато                                                       350            788,00 

(Сьомга, масляна, масло зелене та червоне, маслини) 

Fish plateau (salmon, butterfish, butter green and red, olives) 

Асорті з риби                    430           505,00 

(Оселедець, скумбрія, кілька, картопля запечена, цибуля)  

Assorted fish (herring, mackerel, sprat, baked potatoes, onion) 

Карпаччо з лосося                                                   150           350,00 

Salmon carpaccio 

Креветка в темпурі з соусом чілі                                                                   40              67,00 

Shrimp in tempura with chili sauce     

 

Млинці шпинатні фаршировані сьомгою                                                   180              50,00 

Spinach pancakes stuffed with salmon     

 

Філе судака в сухарях панко та соусом «васабіка»                                     40             65,00 

Pike perch fillet in panko breadcrumbs and wasabika sauce 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                      Вага               Ціна  

  Weight            Price  
                                                                                                                    

Скандинавський форшмак на тості                                                               40               29,00 

Scandinavian forshmak on toast 

 

Філе коропа смажене з цибулею                                                                 400            315,00 

Carp fillet fried with onions 

 

Короп фарширований                                                                                   1000           630,00 

Stuffed carp 

 

Щука фарширована                                                                                       1000           605,00  

Stuffed pike   

 

Судак фарширований                                                                                    1000           480,00 

Stuffed pike perch 

 

Судак заливний                                                                                               1000        1700,00 

Pike perch jellied 

 

Холодні закуски з м'яса 

Cold meat snacks 

 
М'ясний сет 

(Курячий рулет з курагою, буженина, ковбаса домашня)                      500           565,00 

Meat set  

(Сhicken roll with dried apricots, boiled pork, home-made sausage) 

 

М'ясна Антіпасті                                                                                                500           895,00   

(Хамон, ковбаса брауншвальдська, ск шинка)  

Meat Antipasti (jamon, sausage Braunschwald, smoked ham) 

Карпаччо з телятини                                                                                        150           265,00  

Veal carpaccio 

 

 



 

 

        

 Вага              Ціна 

  Weight            Price 

 

Террін з птиці та фісташок                                                                               250          280,00 

Terrine of poultry and pistachios 

 

Мільфей з печінки                                                                                            1000         285,00 

Liver Milfei  

 

Ассорті з сала                                                                                                      360          350,00 

Assorted lard 

 

Домашня ковбаса з цибулею фрі                                                                   450          350,00 

Homemade sausage with french fries 

 

Холодець по-домашньому з хріном                                                              700         250,00 

Homemade jellies with horseradish 

 

Язик заливний                                                                                                     100           72,00 

Jellied tongue  

 

Язик яловичий з соусом                                                                                    300         420,00 

Beef tongue with sauce 

 

Холодні закуски з сиру та овочів 

Cold snacks with cheese and vegetables 

 
Плато з вишуканих сирів з джемом та горіхами                                         520         920,00   

Plateau of delicious cheeses with jam and nuts 

 

Гріночки з сиром "Пармезан"                                                                           15            20,00 

Toasts with Parmesan cheese 

 

Асорті з твердих сирів                                                                                       500         500,00 

Assorted hard cheeses 

 

 



 

 

 

                                         Вага             Ціна 

  Weight            Price 

Асорті з свіжих овочів                                                                                       350          165,00 

Assorted fresh vegetables 

 

Білі гриби мариновані в часниковому маринаді                                        100         180,00 

White mushrooms marinated in garlic marinade 

 

Українські соління                                                                                              500         220,00 

Ukrainian pickles 

 

Асорті з королівських оливок та македонського перцю                           100         220,00 

Assorted royal olives and Macedonian peppers 

 

 

Хліб 

Bread 

 
Хліб власного виробництва                                                                               50            16,00 

Bread of own production 

 

Хліб/батон                                                                                                              50            10,00 

Bread / loaf 

  

Салати 

Salads 

 
Салат «Шуба»                                                                                                       200          40,00 

«Shuba» salad  

 

Салат «Шуба» з лососем                                                                                    200        125,00 

«Shuba» salad with salmon  

 

 

 

 



 

 

 

 

Вага          Ціна 

    Weight         Price 

 

Салат "Шуба" з оселедцем                                                                                 200         40,00 

«Shuba» salad with herring  

Салат "Мімоза" з тунцем                                                                                    200         90,00 

«Mimosa» salad with tuna 

 

Салат «Олів'є»                                                                                                      200          60,00 

«Olivier» salad  

 

Салат «Муле» з мідіями                                                                                     200        165,00 

«Moulay» salad with mussels  

 

Салат з лососем гравлакс та смаженою спаржевою квасолею                220        230,00 

Salad with gravlax salmon and fried asparagus beans 

 

Салат з креветками в темпурі та соусом "васабіка"                                    200        260,00 

Salad with shrimp in tempura and wasabi sauce 

 

Салат з овочів гриль                                                                                            200        120,00 

(Кабачок, баклажан, перець, кунжутна олія) 

Grilled vegetable salad  

(Zucchini, eggplant, pepper, sesame oil) 

 

Теплий тайський салат з ростбіфом                                                                 200       235,00 

Warm Thai salad with roast beef 

 

Салат «Бостон»                                                                                                      200      160,00 

з руколою та індичкою під гірчично-медовою заправкою 

«Boston» salad with arugula and turkey with mustard-honey dressing 

 

Салат «Італійський»                                                                                              200      140,00 

(Мікс зелені та авокадо)                                                     

Salad «Italian» mix of greens and avocado 

 

 



 

 

 

 

 

Вага          Ціна 

Weight        Price 

Салат «Цезар» з куркою та беконом                                                            220         98,00 

«Caesar» salad with chicken and bacon 

Салат «Грецький» з сиром Фета                                                                        220         98,00 

«Greek» salad with feta cheese 

 

Салат «Грузинський»  

(Помідор, перець, цибуля, кінза, базилік, волоський горіх)                       200        98,00 

«Georgian» salad  

(Тomato, pepper, onion, lettuce, cilantro, basil, walnut) 

 

 

Гарячі закуски 

Hot appetizers 

 
Хачапурі з сиром та яйцем                                                                                    60         28,00 

Khachapuri with cheese and egg 

 

Голубці з м'ясом                                                                                                     100        34,00 

Stuffed cabbage with meat 

 

Печериці запечені у кокотниці                                                                            100       35,00 

Mushrooms baked in kokotnitsa 

 

Жульєн з білими грибами                                                                                     75         82,00 

Julien with porcini mushrooms 

 

Деруни з лососем гравлакс                                                                                   80        80,00 

Potato pancakes with salmon gravlax 

 

Деруни з грибами та сметаною                                                                          140        45,00 

Potato pancakes with mushrooms and sour cream 

 

 



 

 

 

 

 

Вага          Ціна 

Weight        Price 

 

Деруни з піджаркою та цибулею                                                                      140       55,00 

Potato pancakes with roast and onions 

 

Жульєн у мішечку                                                                                                   80          22,00 

Julien in a bag  

 

Язичок теріякі з хрустким зеленим салатом                                                     75         78,00 

Teriyaki tongue with crispy green salad 

 

 

Гарячі страви 

Hot meals 

 
Запечена Форель на грилі                                                                                   100      320,00 

Baked trout on the grill 

 

Філе дорадо на грилі                                                                                             75         99,00 

Grilled dorado fillet 

 

Рибні котлети з грибним соусом                                                                       100        75,00 

Fish cutlets with mushroom sauce 

 

Запечений лаврак під соусом з лимона конфі                                               120      115,00 

Baked sea bass with lemon confetti sauce 

 

Рибний рулет фарширований сьомгою та шпинатним соусом                  120      135,00 

Fish roll stuffed with salmon and spinach sauce 

 

Стейк дует з сьомги та судака під лимонним соусом                                   125      240,00 

Salmon and pike perch steak in lemon sauce 

 

Філе коропа в кисло-солодкому соусі                                                              100        89,00 

Carp fillet in sweet and sour sauce 



 

 

 

 

 

Вага         Ціна 

Weight        Price 

 

Філе судака з грибним соусом                                                                           75        170,00 

Pike perch fillet with mushroom sauce 

 

М'ясо/птиця 

Meat / poultry 

 
Куряча ніжка «Бон-бон» запечена з сиром та соусом чілі                          100         75,00 

«Bon-bon» chicken leg baked with cheese and chili sauce 

 

Кейк з індички з ніжною скоринкою під фірмовим соусом                        120         96,00 

Turkey cake with a delicate crust in a special sauce 

 

Качина ніжка «Конфі» з соусом цитрон                                                           120      118,00 

Duck leg "Confie" with lemon sauce 

 

Котлета по-Київськи                                                                                              130        78,00 

Kiev Cutlet  

 

Стейк з свинини під гірчичною глазур'ю                                                         100      110,00 

Pork steak with mustard glaze   

 

Філе птиці в темпурі з соусом "чілі-гарлік"                                                      120        64,00 

Poultry fillet in tempura with «chili-garlik» sauce 

 

Крученики з чорносливом та соусом розмарин                                             120       74,00 

Krucheniki with prunes and rosemary sauce     

 

Галантин з птиці з мусом та цибулею конфі                                                     75         62,00 

Poultry gallant with mousse and onion confiе  

 

Томлена телятина                                                                                                  100     140,00 

Roasted vea 

 



 

                                                  

 

 

Вага           Ціна 

Weight        Price 

 

Медальйони зі свинини в беконі та тайским соусом                                  120       115,00 

Pork medallions in bacon and Thai sauce 

 

Теляча вирізка з вишнею                                                                                    100       156,00 

Veal tenderloin with cherries 

 

Мангал меню 

Barbecue menu 
 

Люля-кебаб з курки                                                                                               100        55,00 

Сhicken kebab 

 

Люля-кебаб з яловичини                                                                                     100        78,00 

Beef kebab 

 

Шашлик курячий                                                                                                    100        38,00 

Chicken skewers 

 

Шашлик з яловичини (вирізка)                                                                           100     118,00 

Beef skewers (tenderloin) 

 

Шашлик з свинини                                                                                                 100       75,00 

Pork skewers 

 

Стейк з лосося на мангалі                                                                                     100       99,00 

Salmon steak on the grill 

 

Скумбрія на мангалі                                                                                               100       45,00 

Mackerel on the grill 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вага         Ціна 

Weight        Price 

 

Соуси 

Sauces 

 
Соус «Фірмовий» (на основі майонезу та трюфельної олії)                          50        30,00 

Branded sauce (based on mayonnaise and truffle oil) 

 

Соус «Чілі гарлік» (оливкова олія з пармезаном та спеціями)                     50         30,00 

«Chiligarlik» sauce (olive oil with parmesan and spices) 

 

Соус розмарин (на основі оливкової олії та устричного соусу)                    50        30,00 

Rosemary sauce (based on olive oil and oyster sauce) 

 

Соус «Мисливський»                                                                                               50        30,00  

(сметанний соус з мисливськими ковбасками і печерицями) 

Hunting sauce (sour cream sauce with hunting sausages and mushrooms) 

 

Соус «Грибний»                                                                                                         50       30,00 

Mushroom sauce 

 

Соус «Томатний»                                                                                                       50       30,00 

Tomato sauce 

 

Соус медово-гірчичний                                                                                            50      30,00 

Honey-mustard sauce 

 

Гарніри 

Side dishes 

 
Картопля фрі                                                                                                           100        40,00 

French fries 

 

Картопля запечена по-домашньому                                                                 100        30,00 

Нome baked potatoes  

 



  
 Вага        Ціна 

Weight        Price 

 

Овочі гриль                                                                                                              100        67,00 

(Кабачок, перець, томати "черрі", печериці) 

Grilled vegetables (zucchini, peppers, cherry tomatoes, mushrooms) 

 

Овочі в темпурі (броколі, цвітна капуста)                                                        100        35,00 

Vegetables in tempura (broccoli, cauliflower) 

 

Кус-кус  з овочами                                                                                                 100        45,00 

Couscous with vegetables 

 

Картопляне пюре                                                                                                   150        30,00 

Mashed potatoes 

 

Картопля запечена в оливково-лимонному соусі                                          100       30,00 

Potatoes baked in olive-lemon sauce 

 

Крокети з різотто та лісовими грибами                                                            100        79,00 

Croquettes with risotto and wild mushrooms 

 

Крокети з різотто та в'яленими томатами                                                       100        79,00 

Croquettes with risotto and sun-dried tomatoes 

 

Картопляний гратен                                                                                              100        49,00 

Potato gratin 

 

Десерти 

Desserts 

 
Вареники з вишнею, сметаною та ягідним соусом                                        100       41,00 

Dumplings with cherries, sour cream and berry sauce 

 

Вареники з сиром, сметаною та ягідним соусом                                            100       41,00  

Dumplings with cheese, sour cream and berry sauce 

 



 

 

 

 

Вага        Ціна 

Weight        Price 

 

Млинці з вишнею та сметаною                                                                           100       39,00 

Pancakes with cherries and sour cream 

 

Млинці з сиром та сметаною                                                                               100       39,00 

Pancakes with cheese and sour cream 

 

Фрукти та ягоди по сезону                                                                                  1500    750,00 

Fruits and berries according to the season 

 

Напої 

Drinks 

 
Узвар з сухофруктів                                                                                               1000    100,00 

Dried fruit compote 

 

Морс журавлиний                                                                                                 1000    100,00 

Cranberry juice 

 

Лимонад власного виробництва                                                                       1000    100,00 

Lemonade hand-made 

 

Сік Сандора в асортименті                                                                                  1000      70,00 

Sandora juice in assortment 

 

Вода                                                                                                                            500      17,00 

Water 

 

Кола/Фанта/Спрайт                                                                                                 500      22,00 

Cola / Fanta / Sprite 

 

Кава натуральна                                                                                                       100      22,00 

Coffee 

 

Чай в асортименті                                                                                                    200      20,00 

Tea  


