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Салат «Грецький» .............................................................................. 250 г   ..... 105,- 
свіжі томати, свіжі огірочки, болгарський перець,
сир фета, маслини, кримська цибулька,  
оливкова олія, зелень

Салат «Цезар» ......................................................................................... 240 г   ..... 120,-
куряче філе, мікс салатів, бекон, томати черрі,
крутони, соус "Цезар", пармезан

Салат «Цезар» із тигровою креветкою .........  250 г   ..... 210,-
тигрові креветки, мікс салатів, томати черрі,
крутони, каперси, пармезан, соус "Цезар",
лимон, маслини

Салат «Для Дівчат»  ........................................................................ 200 г   ..... 140,-
вирізка із телятини, мікс салатів, 
корнішони мариновані, томати черрі, маслини, 
пармезан, гірчично-медовий соус, зелень

Салат з лососем та виноградом ............................... 200г   ..... 170,-
лосось с/с, мікс салатів, виноград,
крем-сир, соус "Цитронель"

Салат «Теріяки»  .................................................................................... 200 г   ..... 120,-
куряче філе, мікс салатів, болгарський перець,
спаржа, соус "Унагі", соус "Чилі", кунжут

Салат «Для Хлопців» .................................................................... 280 г   ..... 140,-
шинка, вирізка з телятини, мікс салатів, картопля "Фрі",
корнішони мариновані, печериці, кримська цибулька,
томати черрі,  соус "Цезар", гірчиця "Діжонська"

Sorry, Salat
Бургер з телятиною ................................................................................ 380/40 г   ..... 120,- 
котлета з телятини, булочка, салат, помідор свіжий, 
огірок солоний, сир твердий, кримська цибуля, соус "Цезарь",
 + картопля "Фрі", кетчуп

Бургер з курятиною та «світ Чилі» .............................. 380/40 г   ..... 120,-
котлета куряча, булочка, салат, помідор свіжий, 
огірок солоний, сир твердий, кримська цибуля, 
соус "Чилі", соус "Унагі" + картопля "Фрі", кетчуп

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

Великий Сет Снеків .................................................................................... 740 г   ..... 290,-
курячі чіпси, рисові чіпси, цибулеві кільця, 
курячі нагетси, соус "Цезар", соус "Чилі" 
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Гастрономічні ласощі
(асорті мясне) ............................................................................................ 210 г   ..... 155,- 
с/к ковбаска, шинка, буженина, маслини, зелень 

Сирне плато .................................................................................................. 200г   ..... 195,-
сир "Брі", сир "Блу", сир "Чеддер", виноград, яблуко, 
грецький горіх

Соління із місцевого льоху .................................................. 250 г   ..... 85,-
солоні помідорчики, солоні огірочки, квашена капуста

Овочеве асорті  ........................................................................................ 250 г   ..... 105 ,-
свіжі помідорчики, свіжі огірочки, болгарський перець,
маслини, зелень

Оселедець «по-французьки» 
на житніх тостах   .................................................................................. 210 г   ..... 70,- 
оселедець, житні тости, кримська цибулька, яблуко,
лимон, французька гірчиця, зелень

Сальце «по-нашому» з гріночками
та маринованою капустою ................................................. 240 г   ..... 75,- 
сало, маринована капуста, 
гріночки, гірчиця, часник, зелень

Профітролі з ніжним паштетом ................................ 180 г   ..... 70,-
профітролі, паштет курячий печінковий 
 Карпаччо з телятини .................................................................... 210 г   ..... 215,-
свіжомаринована телятина, тости, мікс салатів, 
пармезан, томати черрі, каперси, 
гірчична заправка

Тар-тар з лосося ................................................................................... 210 г   ..... 225,-
свіжомаринований лосось, тости, мікс салатів, 
пармезан, каперси, лимон,  соус "Чилі", соус "Унагі"

Sorry, Zakus’
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Духмяна картопелька зі спеціями ........................................... 150 г   ..... 60,- 
картопля, розмарин, зелень

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

Овочі «по-мексиканськи»  ........................................................................ 150 г   ..... 85,-
мексиканска суміш, соус «Табаско», соус «Чилі», часник

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

Картопля «Фрі»  ............................................................................................................ 150/40 г   ..... 50,-
картопля фрі, кетчуп

Яблуко ............................................................................................................................................ 100 г   ..... 25,- 
Лайм ................................................................................................................................................. 100 г   ..... 45,- 
Виноград .................................................................................................................................. 100 г   ..... 45,- 
Банан ..............................................................................................................................................  1 шт   ..... 25,- 
Ківі ................................................................................................................................................. 100 г   ..... 35,- 
Лимон  .......................................................................................................................................... 100 г   ..... 30,- 
Апельсин ................................................................................................................................. 100 г   ..... 25,- 

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

Тальятелле з куркою та овочами ............................................ 300 г   ..... 115,- 
паста, овочі, куряче філе, вершки,
пармезан, томати черрі

Спагеті «Карбонара» ..................................................................................... 250 г   ..... 115,-
спагеті, бекон, вершки, куряче яйце, пармезан, часник

Тальятелле з лососем та креветками .................................. 250 г   ..... 150,-
паста, лосось, тигрова креветка, вершки, 
пармезан, часник, хондаші

Sorry, Pasta

Медальйони з телятини ........................................................................... 270 г   ..... 200,- 
вирізка із телятини, соус ягідний, яблуко

Стейк з телятини із дуетом соусів ............................................. 270 г   ..... 250,-
вирізка із телятини, соус "Дор Блю", винний соус, 
томати черрі

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

вирізка зі свинини, картопелька гриль,
медово-томатний соус, томари черрі 

Куряче філе із вершковим соусом
та картопляним пюре....................................................................................... 300 г   ..... 135,-
куряче філе, вершково-гірчичний соус, картопляне пюре,
пармезан, томати черрі

Sorry, Myaaasooo
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Тигрові креветки в прянному соусі ............................................ 220 г   ..... 290,- 
тигрові креветки, соус "Чилі", соус "Унагі", лимон, часник

Лосось з вершковим соусом «Хондаши» ............................ 300 г   ..... 270,-
лосось, вершковий соус, хондаши, 
соус "Тобаско", гірчиця, фермерські овочі, лимон

Судак зі спаржею та соусом «Чіа» ................................................... 270 г   ..... 150,-
філе судака, спаржа, насіння чіа,
вершки, соус "Тобаско", лимон, хондаші
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Sorry, Garnir

ФРУКТИ, ДЕСЕРТ

SO
RRY      

БАБУШ

К
А

ДЕСЕРТИ

SO
RRY      

БАБУШ

К
А

Sorry, Vitamin

Sorry, Sladko

Sorry, Rubka
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Вершковий суп з лососем «по-норвезьки» ............ 250г   ..... 120,- 
лосось, перець, морква, зелений горошок, 
кукурудза, селера, цибуля, вершки, зелень, часник

Курячий бульйон з локшиною  .............................................. 250 г   ..... 65,-
куряче філе, локшина, куряче яйце, 
томати черрі, зелень

Фірмова солянка з печерицями .......................................... 250 г   ..... 110,-
ковбаска, шинка, буженина, печериці, 
солоний огірок, маслини, цибулька, сметана, 
лимон, зелень

Sorry, Sup


