Кухня / Cuisine

Холодні закуски / Cold Appetizers

									

вихід, г.			

Ніжне пате із фуа-гра з желе Мадейра

			

135/60			

202

		

160 				

142

185/50

107

140/60/30

131

(паштет з фуа-гра, желе, тости, соус глясе-вино)

ціна, грн.

Smooth Foie Gras Pate with Madeira Jelly

(terrine with foiegras, jelly, toasts, wine glaze sauce)

Тар-тар з червоного тунця з мусом авокадо

(тунець, кунжут, авокадо, лимон, цибуля шніт, соус бальзамік)

Red Tuna Tartare with Avocado Mousse

(tuna, sesame, avocado, lemon, chive, sauce balm)

Тар-тар з телятини

			

(телятина, хрусткий крутон, цибуля шніт, соус ворчестер, помідори черрі)

Veal Tartare

(veal, crispy croutons, chive, Worchester sauce, cherry tomato)

Карпаччо з лосося під соусом з сицилійського апельсина
(лосось, соус вінегрет-апельсин, лимон, смажені тости)

Salmon Carpaccio with Sicilian Orange Sauce

(salmon, salad dressing, orange, lemon, butter, fried toast)

Лосось Гравлакс

		

(маринований лосось з кремом з соусу херес, ікра червона, лимон)

150/70

		

162

Salmon Gravlax

(pickled salmon with sherry cream sauce, young spinach, red caviar, lemon)

Карпаччо з яловичини з маш-салатом і пластівцями пармезан
(філе яловичини, соус, пармезан, смажені тости)

145/60

125

50/60/50

172

50/60/50			

1910

60/60

		

66

		

125

Beef Carpaccio with Mix Salad and Parmesan Flakes
(beef fillet, sauce, parmesan cheese, corn salad, grilled toast)

Ікра червона

(ікра, масло, лайм, смажені тости)

		

Caviar

(caviar, butter, lemon, fried toast)

Ікра чорна

(ікра, масло, лайм, смажені тости)

		

Black Caviar

(caviar, butter, lemon, fried toast)

Оливки Каламата
Kalamata olives

Капрезе

(сир мацарелла, помідор рожевий, соус базилік, каперси)

Caprese

(Mozzarella cheese, pink tomato, sauce, basil, capers)

		
		

230

Гарячі закуски / Hot Appetizers

									

вихід, г.			

Краб запечений з сиром Камамбер

160

		

330

165

		

250

		

(камчатський краб, сирний соус, пармезан, грейпфрут, листя салату, кунжут)

ціна, грн.

Crab Phalanga baked with Camembert Cheese

(king crab, cheese sauce, parmesan cheese, grapefruit, lettuce, sesame)

Тигрові креветки з манго під соусом з тайського лайма
(креветка тигрова, манго, лайм, соус)

Tiger Prawns with Mango Sauce and Thai Lime
(tiger prawns, mango, lime, salad, sauce)

Морські гребінці на подушці з овочів під трюфельним соусом

70/100/50

257

70/80/40

221

200

257

Соковиті листя салату з морським гребінцем та дикою креветкою 195

265

(гребіньці смажені, овочевий рататуй, трюфельний соус)

Scallops on a Vegetables with Truffle Sauce
(fried scallops, vegetable ratatouille, truffle sauce)

Фуа-гра з малиновим соусом і печеним яблуком

(смажена печінка, запечені яблука, лісова ягода, соус з малини)

Foie Gras with Raspberry Sauce and Baked Apple
(fried liver, baked apples, wild berry, raspberry sauce)

Салати / Salads

Ніжне м’ясо камчатського краба на подушці з авокадо		
(фаланга краба, авокадо, манго, петрушка, помідори канкасе, соус)

Tender Crab Meat on Avocado

(crab phalanx, avocado, mango, parsley, tomato concasse, sauce)

(морський гребінець, креветка, лосось смажений в кунжуті, листя
салату, манго, помідори черрі, лимонно-шафрановий соус)

Juicy Lettuce with Scallops and Wild Shrimp

(scallops, shrimp, salmon fried in sesame, lettuce, mango, cherry, lemon-saffron sauce)

Мікс салату бейбі з червоним тунцем та соусом Кешью

(філе тунця, листя салату, соус горіховий, помідори черрі, кунжут)

230

168

230

72

Baby Salad Mix with Red Tuna and Cashew Sauce
(tuna, lettuce, cashew sauce, cherry tomatoes, sesame)

Традиційний грецький

		

(помідор, огірок, перець болгарський, цибуля, оливки, сир фета)

Traditional Greek

(tomato, cucumber, bell pepper, onion, olives, feta cheese)

									

вихід, г.			

Цезар а-ля Кардіні

230

107

250				

108

185

108

		

(салат ромен, куряче філе, яйця перепелині, соус, хрусткий крутон)

ціна, грн.

Caesar a la Cardini

(Romaine lettuce, chicken, quail eggs, sauce, crunchy croutons)

Соковиті скибочки телятини гриль на подушці салату айсберг
(філе телятини смажене на грилі, салат айсберг, гірчиця зернами,
йогурт, помідори черрі, свіжа груша, мікро грін)

Juicy Slices of Grilled Beef on a Iceberg Lettuce

(grilled calf fillet, iceberg lettuce, mustard seeds, yogurt,
cherry tomatoes, fresh pear, micro greens)

Легкий салат з індички під соусом Порто

(листя салату бостон, філе індички, огірок, соус
вінегрет-апельсин, соус порто, хрусткий крутон,
перепелині яйця пашот)

		

Light Turkey Salad with Porto Sauce

(Boston lettuce, turkey breast, cucumber, salad dressing, orange,
Porto sauce, crunchy croutons, poached quail eggs

Біск з раковими шийками

Супи / Soups

(ніжний крем суп з раковими шийками)

		

250

215

Crawfish Bisque

(gentle cream soup with crayfish)

Марсельський томатний суп з дарами моря

(мідія новозеландська, тигрова креветка, гребінець, лосось,
цибуля порей, томати)

250

		

131

350

		

105

250

		

90

250

		

40

Marseille’s Tomato Soup with Seafood

(New Zealand mussels, prawn, scallop, salmon, Paray onions, tomatoes)

Консоме з телятини Ассобуко

(прозорий бульйон, корінь селери, корінь петрушки,
морква, теляча гомілка, зелень)

OssoBuco Veal Consome

(clear broth, celerry root, parsley root, carrots, veal shank, herbs)

Крем суп з білими грибами

(гриби білі, печериця, вершки, зелень)

Mushrooms Cream Soup

(white mushrooms, button mushrooms, cream and herbs)

Прозорий курячий бульйон

(бульйон, курячі кнелі, брокколі, цвітна капуста,
стручок зеленого горошку, зелень)

Chicken Broth

(broth, chicken dumplings, broccoli, cauliflower, green pea pod)

		

Гарячі страви з риби / Fish Dishes

									

вихід, г.			

Філе чорної тріски з білою спаржею і соусом із зеленого горошку 225

ціна, грн.

		

205

		

215

290/40

		

155

220

		

192

310

		

195

(філе тріски, спаржа, соус із зеленого горошку, помідори чері)

Black Cod fillet with White Asparagus and Green Pea Sauce
(cod fillet, asparagus, sauce, green peas, cherry tomatoes)

Морське тріо із гребінця, мідії та креветки

310

(мідія, креветка, гребінець, соус лимонний, соус шампань,
соус із зеленого горошку, дикий і білий рис)

Sea Food Trio of Scallops, Mussels, Shrimps

(mussels, shrimp, scallops, lemon sauce, champagne sauce,
green beans sauce, wild and white rice)

Ескалоп норвезького лосося під соусом Шампань			
(філе лосося, шпинат, лимон, соус шампань)

Norvegian Salmon Escalope with Champagne Sauce
(salmon fillets, spinach, lemon, champagne sauce)

Філе сібаса по-середземноморському

(філе сібаса на пару, цибуля порей обсмажена на вині, томати чері,
оливки Каламата, з лаймом і стеблом селери)

Mediterranean Sea Bass Fillet

(steamed sea bass fillet, fried leeks with wine, cherry tomatoes,
kalamata olives, seasoned with lime and celery)

Парове філе дорадо з овочевим різотто

(філе дорадо, рис карнаоллі, цукіні, шпинат, цибуля порей,
болгарський перець, вершкове масло, сир пармезан)

Steamed Dorado Fillet with Risotto of Vegetables

(dorado fillet, rice, zucchini, spinach, onion, bell pepper, butter, Parmesan cheese)

Страви з птиці / Poultry Dishes

Качина ніжка конфі з соусом Діжон					325/40			215
(качина ніжка, картопля із зеленню, гриби білі, соус з гірчиці Діжон)

Confit Duck leg with Dijon Sauce

(duck leg, potatoes with herbs, mushrooms, Dijon sauce)

Качина грудка в апельсиновому соусі з овочами конфі

(печені яблука, аспарагус, цукіні, морква, качина грудка, апельсиновий соус)

140/150/50 			

232

340/40			

198

Duck Breast in Orange Sauce with Confit Vegetables

(baked apples, asparagus, zucchini, carrots, duck breast, orange sauce)

Курча в медово-гірчичному соусі

		

(курча смажене на грилі, картопляні крокети, томати фрі, соус медово-гірчичний)

Chicken in Honey Mustard Sauce

(grilled chicken, potato croquettes, tomatoes fries, honey mustard sauce)

									

вихід, г.			

ціна, грн.

Курка Форєстер							325/40			132
(смажене куряче філе, дикий і білий рис, тушковані гриби,
брокколі, морква бейбі, цвітна капуста, соус грибний)

Chicken Forester

(grilled chicken, wild and white rice, stewed mushrooms,
broccoli, baby carrots, cauliflower, mushroom sauce)

М’ясні страви / Meat Dishes

Каре молочного теля під соусом Фюме

			

(молочне теля на кістці смажене на грилі з печеною цибулею,
міні морквою, брокколі, цукіні з м’ясним соусом)

285/40 			

215

Veal Rack with Sauce Fumée

(grilled calf with roasted onions, mini carrots, broccoli, zucchini dressed with meat sauce)

Медальйон з яловичини під соусом Бордо

		

340/40 			

192

360/40			

485

			

300 				

165

			

410 				

172

			

360 				

108

(медальйон смажений в беконі зі скибочками картоплі і грибами під соусом бордо)

Beef Medallion with Sauce Bordeaux

(medallion in bacon with fried potato slices, mushrooms and sauce Bordeaux)

Мармуровий стейк Рибай з трюфельною полентою

		

(стейк смажений з ароматними травами, трюфельна полента, пармезан, трюфельний соус)

Marbled Steak with Truffle Polenta

(steak grilled with herbs, truffle polenta, Parmesan, truffle sauce)

Тал’ятелле з морепродуктами

Паста / Pasta

(креветка, м’ясо мідії, гребінець, вершково-шафрановий соус, базилік)

Tagliatelle with Seafood

(shrimp, mussels meat, scallops, creamy saffron sauce, basil)

Орек’єтте з качкою

(качина грудка, копчена грудка, гриби білі, м’ясний соус,
пармезан, часник, зелень, вершкове масло)

Orecchiette with Duck

(duck breast, smoked brisket, white mushrooms, meat sauce,
Parmesan cheese, garlic, herbs, butter)

Спагетті карбонара

(бекон, цибуля шалот, вершки, вершкове масло, пармезан, жовток, базилік)

Carbonara

(bacon, shallot, cream, butter, Parmesan, basil, yolk)

Гарніри / Garnish

									

вихід, г.			

Шпинат
Spinach

			

150				

65

		

100				

108

		

150				

50

			

150				

79

		

50				

35

			

50 				

35

			

50				

35

			

50				

35

		

50 				

35

			

50 				

35

Соус Шампань до риби

		

50				

35

Соус грибний до птиці

		

50				

35

Зелена спаржа з кедровими горішками
Green Asparagus with Pine Nuts
Картопляне пюре
Mashed Potatoes
Рис басматі з зеленню
Basmati Rice with Herbs

Соус тисяча островів

Thousand Islands Dressing

Соус тар-тар
Tartar

Соус коктейль
Cocktail Sauce

Соус гірчичний
Mustard

Соус томатний Прімавера
Tomato Primavera

Соус мясний
Meat Sauce

Champagne Sauce for Fish

Mushroom Sauce for Poultry

Соуси / Sauce

ціна, грн.

Десерти / Desserts

									

вихід, г.			

Лимонний цитрон з кремом-маскарпоне

135 				

		

(ніжний лимонний мус з повітряним кремом із сиру маскарпоне, лимонна чіпса і ягода)

ціна, грн.

90

Lemon Citron with Mascarpone

(delicate lemon mousse with mascarpone cream, dressed with lemon chips and berries)

Тістечко Сен-Жульєн

			

150				

95

			

150				

90

(легкий горіховий крем з польотом крем-карамель на мигдальному бісквіті)

Saint-Julien Cake

(light nutty cream with caramel on almond biscuit)

Крем брюле з Леона

(вершки з бурбонської ваніллю запечені з яєчним жовтком
подається з карамельною скоринкою і лісовою ягодою)

Creme Brulee from Lion

(cream with bourbon vanilla baked with egg yolk served with caramel crust and wild berries)

Грушевий пиріг

			

150				

90

150				

115

150				

90

1000				

571

(ніжний крем патісьер запечений з грушею на листковому тісті в тростинному цукрі)

Gourmandise

(gentle cream patiserrie baked with pears on a buff pastry in cane sugar)

Ягідний Ле Плезір

		

(хрустке кільце з пісочного тіста, з ванільним кремом, свіжою лісовою
ягодою і кулькою ягідного морозива)

Berry Le Plaisir

(crispy ring of dough with vanilla cream, fresh berries and berry ice cream)

Тірамісу
Tiramisu

			

Фруктова таріль

Фрукти / Fruits
			

(ананас, груша, виноград, полуниця, смородина, яблуко, ожина, малина, лохина)

Fruits Plate

(pineapple, pear, grape, strawberry, currant, apple, blackberry, raspberry, blueberry)

Сорбети & морозиво / Sorbet & Ice Cream

Сорбет / морозиво

(манго, полуниця, шоколад, лісова ягода, ванільне, горіхове)

Sorbet / Ice Cream

(mango, strawberry, chocolate, wild berry, vanilla, peanut)

		

50

35

До вина / Tasty with Wine

									

Сирне таріль

вихід, г.			

Сири Франції / Cheeses of France
			
150/80			

(Фоль-епі, Рокфор, Рамболь з горіхами, Камамбер, Пармезан)

ціна, грн.

314

Cheese Plate

(Fol-Epi, Roquefort, Rambol with nuts, Camembert, Parmesan)

М’ясна таріль

Італійські делікатеси / Delicious Italian Plate
				
150/40			

315

(прошутто Сан Даніель, Брезаола, Копа Магретта, салямі контадіно)

Meat Plate

(prosciutto di San Daniele , bresaola, Kopa Magretta, salamecontadino)

Фреші / Fresh Juices
Ананасовий
Pineapple

Селеровий

				

250 				

107

				

250 				

65

				

250 				

50

				

250 				

43

				

250				

342

Celery

Яблучний
Apple

Морквяний
Carrot

Ягідний
Berry

Медово-лимонний
Honey-Lemon

Березовий сік
Birch Sap

Напої / Beverages
				

250 				

43

				

250				

43

Українська сторінка / Ukrainian Page

									

вихід, г.			

Асорті з українських солінь

		

370 				

93

		

300				

142

		

360 				

164

(огірок, помідор, капуста, часник)

ціна, грн.

Ukrainian Pickles

(cucumber, tomato, cabbage, garlic)

Асорті з лісових грибів
(білі, маслюки, лисички)

Wild Mushrooms

(white, yellow boletus, chanterelles)

Домашня м’ясна нарізка

(буженина, язик, ковбаса домашня, підчеревина запечена)

Meat Cold Cuts

(ham, tongue, homemade sausage, baked lard with meat)

Сало генеральське
(сало, грінки, часник)
General’s Lard
(lard, croutons, garlic)

		

150

60

Салат Фермер

		

240

50

		

300

78

		

200

65

		

240

107

(капуста, редис, помідор, огірок)

Farmer Salad

(cabbage, radish, tomato, cucumber)

Борщ український

(телятина, овочі, білі гриби)

Ukrainian Borsch

(veal, vegetables, mushrooms)

Окрошка
(на кефірі)

Okroshka
(in yogurt)

Деруни з грибами

(з білими грибами та цибулею)

Potato Pancakes with Mushrooms
(with mushrooms and onions)

									

вихід, г.			

Телячі крученики з лисичками

		

310

212

		

260

197

185

82

(вирізка, цибуля порей, лисички, соус м’ясний)

ціна, грн.

Rolled Veal with Chanterelles

(veal, onion, meat sauce, chanterelles)

Канівський судак з чечевицею
(філе судака, гриби, сочевиця)

Kanev Perch with Lentils

(perch fillet, mushrooms, lentils)

Сирники з лісовою ягодою і полуничним соусом

Cottage Cheese Pancakes with Berries and Strawberry Sauce

Соуси / Sauce
Гірчиця

				

50 				

30

Хрін

				

50				

30

				

50				

30

Mustard

Horseradish

Сметана
Sour

Напої / Beverages
Морс ягідний
Berry juice

Узвар
Uzvar

				

250				

50

				

250				

42

Мангал меню / BBQ Menu

									

вихід, г.			

Королівський шашлик

1195

					

(телятина, свинина, баранина, куряче філе, філе сома, креветки, хліб, соус)

			

ціна, грн.

920

Royal BBQ

(veal, pork, lamb, chicken fillet, catfish fillet, shrimps,bread, sauce)

Свинина / Pork

Свинна рулька 							1000/70/60 		200
(свинна гомілка, овочі, соус барбекю, гірчиця)			

Pork Shank

(pork shin, vegetables, BBQ sauce, mustard)

Челагач								280/70/30			171
(антрекот на довгому ребрі, соус барбекю, аджика)

Chalagach

(entrecote on long rib, barbecue sauce, adjika sauce)

Свинний антрекот							170/70/30			142
(м’яка частина антрекота, овочі, соус барбекю, аджика)

Pork Entrecote

(entrecote boneless, vegetables, BBQ sauce, adjika sauce)

Свинне філе								170/70/30			142
(філе, овочі, соус барбекю, аджика)

Pork fillet

(fillet, vegetables, BBQ sauce, adjika sauce)

Телятина / Veal

Каре телятини							200/50/30			171
(телятина на кістці, овочі, соус)

Bob Veal

(veal on the bone, vegetables, sauce)

Філе молочного теляти						170/70/30			190
(вирізка, овочі, соус)

Fillet of Veal

(bobby veal, vegetables, sauce)

Баранина / Lamb

									

вихід, г.			

ціна, грн.

Каре баранини 							220/70/30			250
(баранина на кістці, овочі, соус)

Bob Lamb

(lamb on the bone, vegetables, sauce)

Птах / Poultry

Куряча грудинка							170/70/30			100
(куряче філе, овочі, лаваш)

Chicken Breast

(chicken breast fillet, vegetables, pita)

Курча з хрусткою скоринкою					295/70/30			178
(ціле курча, овочі, соус)

Crispy Baby Chicken

(chicken, vegetables, sauce)

Перепілка								135/70/30			121
(ціла перепілка, овочі, соус)

Quail

(quail, vegetables, sauce)

Риба / Fish

Стейк сьомги								200/70/30			178
(сьомга, овочі, соус)

Salmon Steak

(salmon, vegetables, sauce)

Дорадо								220/70/30			178
(дорадо, овочі, соус)

Dorado

(dorado, vegetables, sauce)

Форель річкова							220/70/30			178
(форель, овочі, соус)

Trout

(trout, vegetables, sauce)

Ескалоп із сома							175/70/30			185
(спинка сома, овочі, лаваш)

Escalope of Catfish

(catfish back, vegetables, pita)

Тигрові креветки							120/70/30			228
(креветки з головою, овочі, соус)

Tiger Shrimp

(shrimp with head, vegetables, sauce)

Гарнір / Garnish

									

вихід, г.			

ціна, грн.

Овощі гриль								260				107
(перець болгарський, баклажан, цукіні, помідори чері, спаржа)

BBQ Vegetables

(bell pepper, eggplant, courgettes, cherry tomatoes, asparagus)

Картопля по-селянськи						150				35
(картопля в шкірці, спеції)

House potatoes

(potato in jacket, spices)

Картопля в беконі							150				35
(картопля, бекон, спеції)

Potato in Bacon

(potato, bacon, spices)

		
Лаваш з сиром і зеленню						150				64
(лаваш, сулугуні, кріп, петрушка, масло вершкове)

Lavash with cheese and herbes

(lavash, sulugunі, dill, parsley, butter)

Лаваш з помідором і зеленню 					150				64
(лаваш, помідор, цибуля, кріп, петрушка)

Lavash with tomatoes and herbes
(lavash, tomato, onion, dill, parsley)

Соуси / Sauce

Барбекю / Barbecue sauce						50				35
Наршараб / Pomegranate sauce					50				42
Шампань / Champagne sauce						50				35
Грибний / Mushroom sauce						50				35
Аджика / Adjika sauce
					
50				
35

