
 

 

 

 

 

 

                             ФУРШЕТНЕ МЕНЮ 

                                            Buffet menu 

                                        Холодні закуски 

                                                Cold  snacks 

                                                                                         Вага             Ціна 

Weight             Price 

Ікра лосося на бріоші                                                                                        15              50,00 

Moose caviar on brioche  

Брускета з сьомгою                                          30              50,00 

Bruschetta with salmon  

Брускета з масляною та ікрою тобіко                     30              60,00 

Bruschetta with butter and tobiko caviar  

Міні оладки з лососем та сиром Філадельфія                                            30              50,00 

Mini pancakes with salmon and Philadelphia cheese  

Бланкет рибний смажений в сухарях панко та фірмовим соусом         40              39,00 

Fish blanket fried in panko breadcrumbs and special sauce  

 

Брускета з тунцем та в'яленими томатами                                                  30              30,00 

Bruschetta with tuna and sun-dried tomatoes 

 

Кріспі з тигровою креветкою та сиром «Моцарелла»                               40             60,00 

Crispy with tiger prawns and mozzarella cheese 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    

 

    

Вага               Ціна 

Weight             Price 

                                                                                                                      

Рол лосось з крем-сиром та ікорним соусом                                             30               64,00 

Salmon roll with cream cheese and caviar sauce 

 

Оселедець на картофельному крутоні                                                         40              25,00 

Herring on a potato crouton 

 

Креветка в темпурі з соусом чілі                                                                    40              67,00 

Shrimp in tempura with chili sauce 

 

Заливне з морепродуктів на тості                                                                  40              35,00  

Stuffed pike   

 

Круасани та гамбургери 

Croissants and burgers 

 
Міні круасан з сиром                                                                                         50             40,00 

Mini croissant with cheese 

 

Міні круасан з шинкою                                                                                      50             32,00 

Mini croissant with ham 

 

Міні круасан з моцарелою та соусом песто                                                 50             36,00 

Mini croissant with mozzarella and pesto sauce 

 

Міні круасан з сьомгою                                                                                     50             60,00 

Mini croissant with salmon 

 

Міні гамбургер з сиром                                                                                     40             25,00 

Mini hamburger with cheese 

 

Міні гамбургер з індичкою                                                                               40             38,00 

Mini hamburger with turkey 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Вага              Ціна 

Weight            Price 

 

Міні гамбургер з шинкою                                                                       40              30,00 

Mini hamburger with ham                      

 

Міні гамбургер з телячою вирізкою на грилі                                          40              40,00   
Grilled mini hamburger with veal tenderloin        

 

                 

Холодні м'ясні закуски 

 Cold meat snacks 

 
Брускета з ковбасою с/к                                                                                   30              32,00 

Bruschetta with sausage s/k  

 

Брускета з в'яленим м'ясом                                                                             30             39,00   

Bruschetta with dried meat 

 

Брускета з прошуто та огірками пікулі                                                           30             40,00 

Bruschetta with prosciutto and cucumber pickles 

 

Брускета з куркою та соусом карі                                                                    30            30,00 

Bruschetta with chicken and curry sauce 

 

Брускета "Вітело тонато" (телятина- тунець)                                                30             30,00 

Brustetta "Vitelo tonato" (veal - tuna) 

 

Террін з птиці та фісташок                                                                                 40            30,00 

Terrine of poultry and pistachios 

 

Пармська шинка з зрілою грушею                                                                   30            40,00 

Parma ham with ripe pear 

 

Заливне з куркою на тості                                                                                  40            25,00 

Jellied chicken with toast 

 



 

 

 

 

 

Вага            Ціна 

Weight        Price 

 

Профітроль з паштетом                                                                                       30           20,00 

Profiteroles with pate 

 

Сало на чорному хлібі з огірком пікуль                                                           30           20,00 

Lard on black bread with pickle cucumber 

 

Мині шашлик з індички та апельсиновим соусом                                        60           44,00 

Mini turkey skewers and orange sauce 

 

Мині шашлик з телятини та пряним соусом                                                  50           79,00 

Mini veal skewers and spicy sauce 

 

М'ясна Антіпасті                                                                                                   500        895,00 

(Хамон, ковбаса брауншвальдська, ск шинка)  

Meat Antipasti (jamon, sausage Braunschwald, smoked ham) 

 

М'ясний сет                                                                                                           500        565,00 

(Курячий рулет з курагою, буженина, ковбаса домашня) 

Meat set  

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

 

Киш Лорен з грибами                                                                                           40          20,00 

Quiche Lauren with mushrooms 

 

Киш Лорен з м'ясом                                                                                              40          32,00 

Quiche Lauren with meat 

 

Киш Лорен з беконом                                                                                           40          23,00 

Quiche Lauren with bacon 

 

Киш Лорен з сиром та цибулею                                                                          40         20,00 

Quiche Lauren with cheese and onions 

 



 

 

 

Закуски з сиру та овочів 

Snacks with cheese and vegetables 

Вага            Ціна 

Weight        Price 

 
Плато з вишуканих сирів з джемом та горіхами                                         600         925,00   

Plateau of delicious cheeses with jam and nuts 

 

Пікантна гріночка з сиром «Пармезан»                                                         20            20,00 

Spicy toast with Parmesan cheese 

 

Асорті з твердих сирів                                                                                       500         500,00 

(Рос, мармуровий, дуплет, гол, сметанковий) 

Assorted hard cheeses (Rose, marble, doublet, goal, cream) 

 

Сир з фруктами на шпажці                                                                               320         245,00 

Cheese with fruit on a skewer 

 

Сир з маслинами на шпажці                                                                            320         330,00 

Cheese with olives on a skewer 

 

Капрезе на шпажці                                                                                              30            40,00 

Caprese on a skewer 

 

Крудіте з соусом "Дор блю"                                                                             150         105,00 

Whisk with Dor Blue sauce 

 

Оливковий бріош з печеними овочами                                                         35            23,00 

Olive brioche with roasted vegetables 

 

Брускета з тартаром овочів                                                                               40            24,00 

Bruschetta with vegetable tartar 

 

 

 



 

 

 

 

 
Вага            Ціна 

Weight        Price 

 
Брускета з томатами конфі                                                                                 40           25,00 

Bruschetta with confit tomatoes 

 

Брускета з баклажанів                                                                                         40           20,00 

Eggplant bruschetta 

 

Салати 

Salads 

 
Салат «Грецький» з сиром Фета                                                                        50           32,00 

«Greek» salad with feta cheese 

 

Салат «Ромен» з куркою гриль                                                                          50           35,00 

«Romaine» salad with grilled chicken 

 

Салат «Муле» з мідіями                                                                                       50          44,00 

«Moulay» salad with mussels  

 

Салат з креветками в темпурі та соусом "васабіка"                                      50        121,00 

Salad with shrimp in tempura and wasabi sauce 

 

Салат «Вітело тонато» з телятиною                                                                   50          48,00 

«Vitello tonnato» salad with veal 

 

Гарячі закуски 

Hot appetizers 

 
Хачапурі з сиром сулугуні                                                                                     30         28,00 

Khachapuri with suluguni cheese 

 

Мішечок з жульєном                                                                                              80         22,00 

Stuffed cabbage with meat 

 



 

 

 

 

 

Вага          Ціна 

Weight        Price 

 

Деруни з грибами та сметаною                                                                          70          28,00 

Potato pancakes with mushrooms and sour cream 

 

Деруни з сметаною                                                                                                70         20,00 

Potato pancakes with sour cream 

 

Крокети з різотто та лісовими грибами                                                             50         40,00 

Croquettes with risotto and wild mushrooms 

 

Крокети з різотто та в'яленими томатами                                                        50         38,00 

Croquettes with risotto and sun-dried tomatoes 

 

Спрінг рол з куркою                                                                                                50         39,00 

Spring roll with chicken 

 

Спрінг рол з телятиною                                                                                          50        45,00 

Spring roll with veal 

 

Спрінг рол з овочами                                                                                              50        35,00 

Spring roll with vegetables 

 

 

Рибні блюда 

Fish dishes 

 
Райдужна Форель на грилі з ікорним соусом                                                 100      320,00 

Grilled rainbow trout with caviar sauce 

 

Філе дорадо на грилі                                                                                             75       126,00 

Grilled dorado fillet 

 

Судак запечений з сиром                                                                                     75       170,00 

Pike perch baked with cheese 

 



 

 

 

 

 

Вага          Ціна 

Weight        Price 

 

Філе сібаса на грилі                                                                                               75        100,00 

Grilled sea bass fillet 

 

М'ясо/птиця 

Meat / poultry 

 
Медальйони зі свинини в беконі та тайским соусом                                   120        53,00 

Pork medallions in bacon and Thai sauce 

 

Стейк з індички з гірчично-медовим соусом                                                  110      110,00 

Turkey steak with mustard-honey sauce 

 

Філе телятини з вишневим соусом                                                                    100     156,00 

Veal fillet with cherry sauce 

 

Міні Котлета по-Київськи                                                                                       50        31,00 

Kiev mini-cutlet  

 

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

Poultry fillet in tempura with «chili-garlik» sauce 

 

Люля-кебаб з птиці                                                                                                  75        32,00 

Рoultry kebab 

 

Люля-кебаб з телятини                                                                                           75        59,00 

Veal kebab 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гарніри 

Side dishes 

Вага         Ціна 

Weight        Price 

 

Картопля фрі                                                                                                           100        40,00 

French fries 

 

Картопля запечена по-домашньому                                                                 100        30,00 

Home baked Potatoes  

 

Овочі гриль                                                                                                              100        67,00 

(Кабачок, перець, томати черрі, печериці) 

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

 

Овочі припущені (броколі, цвітна капуста)                                                      100        35,00 

Vegetables al dente (broccoli, cauliflower) 

 

Кус-кус  з овочами                                                                                                 100        45,00 

Couscous with vegetables 

 

Картопля запечена в оливково-лимонному соусі                                          100       30,00 

Potatoes baked in olive-lemon sauce 

 

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 



 

 

 
Вага         Ціна 

Weight        Price 

 

 

Вершки                                                                                                                       10           5,00 

Cream 

 

Чай в асортименті                                                                                                  200        20,00 

Tea  

Хліб 

Bread 

 
Хліб власного виробництва                                                                                 50          16,00 

Bread of own production 

 

Хліб/батон                                                                                                                50          10,00 

Bread / loaf 

  

 


