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Уха з лосося ..................................................................................................... 250 гр   ..... 110,- 
лосось, морква, цибуля, маслини, 
лимон, зелень

Курячий бульйон з локшиною .................................... 250 гр   ..... 65,-
філе куряче,  локшина, 
яйце перепілки, цибуля, морква, зелень

Крем-суп із печериць . ................................................................ 250 гр   ..... 70,-
печериці, вершки, цибуля,
зелень, соус «Унагі»

Асорті із благородних сирів ............................................... 250 гр   ..... 195,- 
сир Брі, сир Блу, яблучка, виноград,
грецькі горішки

Асорті м'ясне ................................................................................................ 210 гр   ..... 145,-
ковбаса С/К, буженина, шинка, маслини, зелень

Асорті з овочів ........................................................................................... 250 гр   ..... 85,-
свіжі огірочки, помідорчики, 
перчик болгарський, маслини, зелень

Сало «по-нашему» .............................................................................. 250 гр   ..... 70,-
сало, чорний хліб, часник,  гірчиця

Асорті із солінь ........................................................................................ 250 гр   ..... 65,-
солоні помідори, квашена капуста, 
огірки засолені

Карпаччо з лосося .............................................................................. 250 гр   ..... 215,-
свіжо-маринований лосось, тости, салат айсберг,
сир Пармезан, лимон, томат Черрі, каперси

Карпаччо з телятини ................................................................... 250 гр   ..... 175,-
свіжо-маринована телятина, салат Айзберг, 
сир Пармезан, тости, томат Черрі, каперси,
гірчична заправка

Оселедець .......................................................................................................... 210 гр   ..... 65,-
оселедець, гріночки, маринована цибуля, лимон, 
зелень

Тар-тар з лосося .................................................................................... 250 гр   ..... 215,-
лосось, тости, мікс салат, сир Пармезан, 
каперси, лимон, томати Черрі, 
гірчична заправка

Тар-тар з телятини ......................................................................... 250 гр   ..... 180,-
телятина, тости, сир Пармезан, 
цибуля «Кримська», каперси, корнішони, 
перепилине яйце, гірчична заправка, соус «Табаско»
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Салат «Грецький» .............................................................................. 250 гр   ..... 95,- 
огірки свіжі, помідори, перець болгарський, 
маслини, сир «Фета», цибуля «Кримська», 
оливкова олія, лимон

Салат «Для хлопцев» .................................................................... 280 гр   ..... 125,-
картопля фрі, шинка, мікс салат, 
корнішони мариновані, печериці, цибуля «Кримська», 
телятина, томат Черрі, заправка гірчична

Салат «Любимый Бабушкин» ........................................ 250 гр   ..... 95,-
печериці мариновані, куряче філе, салат Айзберг, 
помідори, цибуля «Кримська», гірчична заправка

Салат «Цезар» ........................................................................................... 250 гр   ..... 110,-
куряче філе, бекон, помідори черрі, 
салат Айзберг, крутони, соус «Цезар»

Салат «Цезар» з тигровою креветкою........... 250 гр   ..... 210,-
Тигрові креветки, мікс салатів, помідори Черрі, 
крутони,  каперси, сир Пармезан, соус «Цезар», 
лимон, маслини

Салат з телятиною теплий  .............................................. 250 гр   ..... 135,-
телятина, салат Айзберг, корнішони,
кунжутне насіння, соус «Цезар»

Салат  «Тайский» теплий ...................................................... 250 гр   ..... 115,-
 куряче філе, салат Айзберг, креветки коктельні,  
ананас, болгарський перець, морква, кунжутне насіння,
червоний гострий соус

Кус-кус із ципою «Каррі» ....................................................... 250 гр   ..... 80,-
кус-кус, філе куряче, вершки, 
томати Черрі, каррі (спеція), зелень

Кус-кус з морепродуктами ................................................ 250 гр   ..... 105,-
кус-кус, морепродукти, вершки, 
томати Черрі, зелень
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Духмяна картопелька зі спеціями ........................................... 150 гр   ..... 50,- 
Картопля, розмарин, зелень

картопляні діпи із соусом «Цезар» ............................................ 150/40 гр   ..... 60,-
Картопляні діпи, соус "Цезар"

Овочі «по-мексиканськи»  ........................................................................ 150 гр   ..... 85,-
Мексиканська суміш, соус "Тобаско", соус "Чилі"

Кіноа з маринованими лисичками  .......................................... 150 гр   ..... 65,-
Кіноа, мариновані лисички, часник

Картопля «Фрі»  ............................................................................................................ 150/40 гр   ..... 50,-
Картопля "Фрі", кетчуп

Яблуко ............................................................................................................................................ 100 гр   ..... 20,- 
Лайм ................................................................................................................................................. 100 гр   ..... 40,- 
Виноград .................................................................................................................................. 100 гр   ..... 40,- 
Банан ..............................................................................................................................................  1 шт   ..... 20,- 
Ківі ................................................................................................................................................. 100 гр   ..... 30,- 
Лимон  .......................................................................................................................................... 100 гр   ..... 25,- 
Апельсин ................................................................................................................................. 100 гр   ..... 20,- 

Чізкейк  ..................................................................................................................................... 170 гр   ..... 65,-
Морозиво  ............................................................................................................................. 100 гр   ..... 55,-  

Тагліотеллі з куркою та овочами ............................................ 300 гр   ..... 115,- 
Паста, овочі, куряче філе, вершки, пармезан, 
томати черрі

Спагетті «Карбонара» ..................................................................................... 250 гр   ..... 115,-
Спагетті, бекон, вершки, куряче айце, пармезан

Тагліотеллі з лососем та креветками .................................. 250 гр   ..... 150,-
Паста,лосось, тигрова креветка, вершки, пармезан, 
часник

Sorry, Pasta

Медальйони з телятини ........................................................................... 270 гр   ..... 200,- 
Вирізка із телятини, соус ягідний, яблуко

Стейк з телятини із дуетом соусів ............................................. 270 гр   ..... 250,-
Вирізка із телятини, соус "Дор Блю", винний соус

Свинина із медово-томатною сальсою
 
............................ 300 гр   ..... 190,-

Вирізка зі свинини, варена картопелька, 
медово-томатний соус 

Куряче філе із вершковим соусом
та картопляним пюре....................................................................................... 300 гр   ..... 135,-
Куряче філе, гірчичний соус, картопляне пюре, пармезан

Sorry, Myaaasooo

Бургер з телятиною ....................................................................................... 360/40 гр   ..... 120,- 
Булочка, котлета з телятини, огірок маринований, 
салат айзберг, цибуля, свіжий томат, сир твердий, 
соус "Цезар", гірчиця американська + картопля "Фрі", кетчуп

Бургер з курятиною та «світ Чилі» ...................................... 360/40 гр   ..... 120,-
Булочка, котлета куряча, салат айзберг, помідор свіжий, 
огірок маринований, сир твердий, цибуля, соус "Чилі", 
соус "Унагі" + картопля "Фрі", кетчуп

Мюнхенські ковбаски під гірчичним соусом ..... 300 гр   ............ 135,-
Ковбаски, тости, вершки, гірчиця, соус "Тобаско"

Великий Сет Снеків ....................................................................................... 740 гр   ..... 290,-
Курячі чіпси, рисові чіпси, рисові чіпси зі смаком креветки, 
цибулеві кільця, сирні палички, соус , "Цезар", 
гастро крокети, соус "Чилі"
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Тигрові креветки в прянному соусі ............................................ 220 гр   ..... 290,- 
Тигрові креветки, соус "Чилі", соус "Унагі", лимон, часник

Лосось з вершковим соусом «Хондаши» ............................ 300 гр   ..... 270,-
Лосось, вершки, хондаши, соус "Тобаско", 
гірчиця, фермерські овочі

Судак зі спражею та соусом «Чіа» ................................................... 270 гр   ..... 150,-
Філе судака, спаржева квасоля, насіння чіа,
вершки, соус "Тобаско", лимон
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