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філе оселедця, буряк запечений, картопля 
запечена в фритюрі, капуста синя маринована, 
цибуля маринована, гірчиця, олія, кріп, часник

150/100/200
Оселедець з запеченим буряком 
та картоплею

95

томати мариновані, огірки мариновані, капуста 
квашена, капуста синя маринована, цибуля 
маринована

450Солене квашене
80

сир Камамбер, соус з журавлини, базилік

120/50
Запечений камамбер 
з журавлиним соусом

130

броколі, сир Фета, бекон в паніровці, картопля 
пай, сирний соус

200/50
Броколі запечені з сиром 
та чіпсами з бекону

120

Чорізо, салямі Мольтачіно, салямі Рустіко, 
прошуто, грісіні, оливки

300Плато сиров’яленого м’яса
140

сир Рокфор, сир Чедер, сир Королівський, сир 
Камамбер, виноград, грецький горіх, мед

200/30Сирна дошка
150

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ COLD SNACKS

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ HOT SNACKS

філе куряче, бекон, каперси, сирний соус

200/50Курка з беконом під сирним соусом
130

сир твердий, майонез, яйця, часниковий соус

200Сирні кульки
80

філе куряче в паніровці, часниковий соус

250Курячі нагетси
110

картопля, бекон, печериці, цибуля, вершки, сир 
Моцарела, сметана

450Деруни
110

млинці кукурудзяні, філе куряче, цибуля, 
печериці, шпинат, сир Моцарела, вершки, соус 
песто, соус сирний

300/50Млинці з куркою та сирним соусом
120

паштет печінковий глазурований журавлиним 
соусом , грінки, рукола

120/70
Паштет з грінками 
та соусом з журавлини

90

сало з паприкою, сало з кропом, огірки 
мариновані, томати мариновані, цибуля 
маринована, грінки

500Сало по-козацьки
130



САЛАТИ SALADS

ПЕРШІ СТРАВИ ТА ГАРНІР SOUPS & SIDE DISH

капуста квашена, опеньки мариновані, цибуля 
маринована, насіння гарбуза, олія

300З квашеної капусти та опеньків
50

капуста, буряк, морква, картопля пай, філе 
куряче, соус часниковий

300Бастилія 
80

огірки, томати чері, маслини, перець 
болгарський, салатний мікс, цибуля 
маринована, сир Фета, кунжут, соус песто

250Грецький
75

вирізка свинна, буряк запечений, сир Фета, рукола, 
томати чері, соус сирний, соус карамельний

250З запеченого буряка та свинини
90

філе куряче, томати чері, яйце перепелине, 
бекон, салатний мікс, Грано Подано, грінки, 
соус цезар

250Цезар 
120

буряк запечений, рукола, салатний мікс, 
бринза, томати чері, соус часниковий, 
картопляні крокети

300
З запеченого буряка та 
картопляними крокетами

90

вирізка свинна, квасоля стручкова, кабачок, 
перець болгарський, томати, бебі  морква, 
салатний мікс, рукола,  грінки, соус песто, соус 
солодкий чилі

280Теплий зі свининою
110

яловичина, печериці, кабачок, бебі кукурудза, 
салатний мікс, рукола,  томати чері, Грано 
Подано, соус карамельний 

280Теплий з яловичиною
150

креветки, салатний мікс, в’ялені томати, 
огірок, Грано Подано, томати чері, часник, 
авокадо,лимон,  соус песто

270З креветками та авокадо
150

Бульйон з курки
350 50

Гарбузовий крем-суп
300 60

Крем-суп з печериць
300 70

Борщ на копчених ребрах
350 70

Бограч
350 90

Броколі у вершковому соусі
200 70

Картопля пюре
150 35

Картопля фрі
150 35

Картопля по-селянськи
200 40

Овочі гриль
350 90

Печена картопля
250 40



СТРАВИ З ГРИЛЯ GRILLED MEAT

філе куряче, броколі, вершки, грецький горіх, 
мускатний горіх

150/150Стейк курячий з броколі
135

яловичина, кабачок, баклажан, цибуля, 
печериці, томати чері, соус солодкий чилі

180/250/50Стейк яловичий з овочами гриль
230

М’ясо на вагу

яловичина за 100 105

вирізка свинна за 100 65

філе куряче за 100 50

філе куряче, картопля фрі, капуста маринована, 
соус часниковий

150/150/50
Стейк курячий з картоплею фрі 
та часниковим соусом

135

бедро куряче, картопля по-селянськи, томати 
мариновані, каперси, базилік, соус песто, олія 
часникова

200/200
Бедро куряче 
з картоплею по-селянськи

145

ошийок свинний, картопля, печериці, цибуля, 
соус Деміглас

150/300/50
Стейк з ошийка 
з картоплею по-домашньому

145

мюнхенські ковбаски, капуста, печериці, 
чорнослив, морква, цибуля

140/250
Ковбаски гриль 
з тушкованою капустою

140

вирізка свинна, картопляне пюре, кунжут, 
вершки

150/200
Стейк свинний з картопляним пюре 
та кунжутним соусом

140

ошийок свинний, печериці, стручкова квасоля, 
бебі кукурудза, соус солодкий чилі, соус 
карамельний 

150/180/50
Стейк з ошийка з стручковою 
квасолею та карамельним соусом

160

вирізка свинна, картопля печена, гриби білі, 
печериці, цибуля, вершки, соус песто

150/200
Медальйони зі свинини під грибним 
соусом та печеною картоплею

165

яловичина, перець чилі, картопля печена, 
в’ялені томати, соус песто, соус гострий

180/200/50
Стейк яловичий з печеною 
картоплею

210

короп, лимон

за 100 Короп гриль
49

форель, гриби білі, печериці, вершки

за 100 Форель гриль під грибним соусом
70

стейк з лосося, печериці, стручкова квасоля, 
бебі кукурудза, соус карамельний, соус сирний 

за 100 Стейк з лосося з овочами та сирним соусом

110

короп, часник, фокача, соус часниковий 

350/50/50Короп фрі
210

РИБА З ГРИЛЯ GRILLED FISH



ГАРЯЧА СКОВОРІДКА HOT PAN

філе куряче, картопля, броколі, кукурудза, 
цибуля, вершки, базилік,  Грано Подано

350З куркою
110

вирізка свинна, картопля, квасоля стручкова, 
цибуля, перець болгарський, вершки, шпинат, 
Грано Подано, соус солодкий чилі

350Зі свининою
130

яловичина, печериці, баклажан, перець 
болгарський, томати, картопля, квасоля 
стручкова, цибуля,  вершки, Грано Подано

350З яловичиною
145

картопля, цибуля, вершки, Грано Подано, соус 
сирний

350З картоплею та сирним соусом
95

БУРГЕРИ BURGER

котлета з яловичини, огірок квашений, айзберг, 
помідора, сир, соус бургерний, сирна ванна

250/150Бургер яловичий
150

котлета зі свинини, огірок квашений, айзберг, 
помідора, сир, цибуля маринована, соус 
бургерний, сирна ванна

250/150Бургер свинний
140

котлета з курки, огірок квашений, айзберг, 
помідора, сир, цибуля маринована, соус 
часниковий, сирна ванна

250/150Бургер курячий
140

спагетті, бекон, яйце, вершки, часник, базилік, 
Грано Подано

300Карбонара
90

фетучіні, філе куряче, шпинат, цибуля, томати 
чері, базилік, Грано Подано

300Фетучіні з куркою
110

фетучіні, яловичина, печериці, вершки, 
Грано Подано

300Фетучіні з яловичиною
120

ПАСТА PASTE



Пивний 595

100150900

мисливські ковбаски

соус барбекю

філе куряче

лаваш

бедро куряче

картопля фрі

крило куряче

соус солодкий чилі

бедро куряче

капуста квашена
цибуля

капуста маринована

філе куряче

картопля по-селянськи

вирізка свинна

огірок маринований

ковбаски мюнхенські

соус гострий

соус часниковий

ошийок свинний

томати мариновані

М’ясний 510

100300 550500

ошийок свинний

цибуля маринована

соус солодкий чилі

вирізка свинна

огірок квашений

огірок маринований

картопля по-селянськи

томати

філе куряче
соус бургерний

олійка з часником

соус часниковий

скумбрія

томати

короп

фокача

лимон

бринза

форель

огірок

СЕТИ SET

1006001400

М’ясний 
на компанію

910

300

Рибний 620

4001000 100



Сирний 50 30Барбекю 50 20

Часниковий 50 20

Солодкий чилі 50 20Гострий 50 20

Сирна ванна 150 45

СОУСИ SAUCE

Прошуто 50 45

Бастурма 50 60

Горішки до пива 100 25

Копчене куряче філе 50 45

ЗАКУСКИ ДО ПИВА BEER SNACKS

Хліб грехемський шм.1 3

Хліб білий шм.1 3

Хлібна корзинка  порція1 24

Фокача з пармезаном  порція1 25

ХЛІБ ВЛАСНОЇ ВИПІЧКИ BREAD HOME MADE

ДЕСЕРТИ DESERTS
Сезонні десерти Морозиво СЕМІФРЕДО ягідне 75 35

Морозиво СЕМІФРЕДО горіхове 75 35Фруктова дошка 800 170

ХОЛОДНІ НАПОЇ COLD DRINKS
Узвар/Компот 200ml 15

Сік ml200 15

Бьорн ml250 40

Боржомі 45500ml

Мінеральна вода 25/35500/1000ml

Кола/Фанта/Спрайт 30/30/50250/500/1000ml

ГАРЯЧІ НАПОЇ HOT DRINKS
Американо 130ml 30

Лате 250ml 40

Еспрессо ml30 30

Флет вайт ml200 45

Капучіно ml250 40

Какао ml200 40

Чай чорний 40500ml

Чай зелений з жасмином 40500ml

Чай фруктовий 40500ml

Чай карпатський трав’яний 40500ml

Чай зелений 40500ml

Чай обліпиховий 50500ml



ПІЦА PIZZA

соус вершковий, моцарела, курче філе, сир 
Рікота, шпинат

24/30 cm

Кальцоне закрита 85/135

соус вершковий, моцарела, сир Рікота, Грано 
Подано, сир Дор Блю, оливкова олія, базилік

24/30 cm

Кватро формаджі 90/140

соус томатний, моцарела, ананас, 
куряче філе, кукурудза

24/30 cm

Гавайська 85/135

соус томатно-вершковий, моцарела, куряче 
філе, томати чері, соус базиліковий, 
часник, Грано Подано

24/30 cm

Айоллі ді Полло 95/155

соус томатний, Грано Подано, 
моцарела в розсолі, базилік

24/30 cm

Маргарита 55/105

соус томатний, моцарела, салямі, шинка, 
печериці, маслини

24/30 cm

Кватро стаджіоні 60/110

соус томатний, сир Рікота, моцарела в розсолі, 
ковбаски Мюнхенські, Грано Подано, базилік

24/30 cm

Карнавале 80/120

соус томатний, моцарела, перець болгарський, 
кабачок, баклажан, томати чері, 
соус базиліковий, часник

24/30 cm

Вегетаріанська 60/110

соус томатний, моцарела, салямі, томати чері, 
соус гострий чилі

24/30 cm

Діавола 80/120



ЩЕ ПІЦИ? MORE PIZZA?

соус томатний, моцарела, шинка, мисливські 
ковбаски, салямі, томати

24/30 cm

М’ясна 95/155

соус вершковий, моцарела, куряче філе, томати, 
салат айсберг, Грано Подано, 
фірмовий соус Цезар

24/30 cm

Цезар 100/160

соус томатний, моцарела, ковбаса Мілано, 
томати чері, базилік

24/30 cm

Мілано 95/155

соус вершковий, моцарела, підчеревина 
копчена, базілік, Грано Подано, 
перепелині яйця

24/30 cm

Карбонара 100/160

соус томатно-вершковий, моцарела, шинка, 
прошуто, печериці, томати

24/30 cm

Капрічоза 100/160

соус вершковий, філе лосося, моцарела в 
розсолі, в’ялені томати, сир Делікате, 
рукола, базилік

24/30 cm

З лососем 140/190

соус томатно-вершковий, філе лосося, 
креветки, томати, моцарела, 
бальзаміковий соус, рукола

24/30 cm

З морепродуктами 140/190

соус вершковий, моцарела в розсолі, груша, 
лимон, сир горгонзола, рукола

24/30 cm

Груша з горгонзолою 95/155



ПИВО ПЛЯШКОВЕ BOTTLE OF BEER
Карлсберг б/а 500 ml 45 Корона екстра ml300 60

РОМ RUM
Captain Morgan 50 ml 50 Plantation ml50 60

ПИВО РОЗЛИВНЕ CRAFT BEER
Кроненбург 500 ml 45 Copper head pilsner franko ml500 45

Ягер медове ml500 45 Copper head ipa ml500 50

ГОРІЛКА VODKA
Green Day органік 50 ml 20 Nemiroff особлива ml50 20

Finlandia ml50 45 Nemiroff зі смаками ml50 25

ФРЕШІ FRESH
Яблучний 250 ml 35 Моркв’яний ml250 35

Мультивітамінний ml250 50 Грейпфрутовий ml250 60

Апельсиновий ml250 60

НАСТОЯНКИ TINCTURES
Кропивуха 50 ml 15
самогон на кропиві

Тминівка 50 ml 15
настоянка на тмині

ВІСКІ WHISKEY
Jim Beam 50 ml 50

Jack Daniel’s ml50 75

Jameson ml50 65

Tomatin Legacy Single Malt ml50 100

Chivas Regal 12 ml50 115

КОНЬЯК COGNAC
Шустов 50 ml 25 Арагвеллі ml50 40

Закарпатський ml50 35 Metaxa ml50 50



ВИНО БЕЗАЛКОГОЛЬНЕ WINE NON-ALCOHOLIC

Michel schneider 150 ml 65
біле, червоне, н/сол., Німеччина

Felix solis vina 1пл 290
ігристе, біле, н/сол., Німеччина

РОЖЕВЕ ВИНО ROSE WINE
Bardoliino chiaretto castelnuovo 150 ml 70
сухе, Італія

Mateus 90
н/сух, Португалія

150 ml

ІГРИСТЕ ВИНО SPARKLING WINE
Lambrusco cavicchioli 1 пл 270
біле, рожеве, червоне, н/сол., Італія

Cava brut seleccio mas pere 1пл 290
біле, брют, Іспанія

БІЛЕ ВИНО WHITE WINE
Vino bianco castelnuovo home wine 150 ml 35
сухе, Італія

Ionos imiglykos white cavino 150 ml 60
н/сол, Греція

Castelnuovo Bianco 150 ml 60
н/сол, Італія

La belle angele sauvignon blanc 150 ml 80
сухе, Франція

Vina oria macabeo 150 ml 60
сухе, Іспанія

ЧЕРВОНЕ ВИНО RED WINE
Vino rosso castelnuovo home wine 150 ml 35
сухе, Італія

La belle angele pinot noir 150 ml 80
сухе, Франція

Ionos imiglykos red cavino 150 ml 60
н/сол., Греція

Shiraz grenache camden park 150 ml 85
сухе, Австралія

Castelnuovo Rosso 150 ml 60
н/сол, Італія

Martini Bianco 50 ml 25

Becherovka 50 ml 45

Beefeater ml50 50

Sambuca ml50 45

Jägermeister ml50 45

Olmeca Blanco Silver/Gold ml50 50

Baileys Original ml50 60

КОКТЕЙЛІ COCKTAILS
Олд фешн 180 ml 60
віскі, єгермейстер, мінеральна вода, цукор тростинний

Клавер клаб ml250 80
малина, джин, лимонний фреш, цукровий сироп, 
малиновий сироп, білок

Негроні ml250 75
джин, вермут, ,бітер,цедра апельсина

Апероль шприц ml210 90
ігристе вино, апероль, тонік, апельсин

Віскі сауер ml250 75
віскі, лимонний фреш, цукровий сироп, білок

Мохіто ml350 90
ром, лайм, спрайт, цукор тростинний, м’ята


