
170 235.00

250 110.00

200 255.00

170 239.00

360 125.00

230 129.00

300 259.00

1100 259.00

50/50 105.00

260 299.00

260 173.00

300 139.00

300 119.00

320 129.00

260 190.00

Мікс салатів , на подушці з фірмового соусу, з додаванням томатів , 

перепелиних яєць, слайсів Чіабати та сиру Пармезан. Основне доповнення - за 

вашими вподобаннями: сир, курка з беконом або королівські креветки.

Маслини,оливки

Салати
Мікс-салат з морепродуктами

Смажене асорті морепродуктів, з доданням прянощів та спецій, подається з 

салатним міксом та свіжими овочами, а ще з смачними грінками та сиром 

пармезан.

Салатний мікс з телятиною - гриль та баклажанами

Смажена яловича вирізка,баклажани, селера, салатний мікс, свіжі 

томати,та смачна азіатська запрака.

Салат з свіжими печерицями 

Свіжі печериці делікатно зєднані з міксом салатів та свіжими 

овочами.Заправлений спеціальним соусом для салату з печериць.

Салат з куркою чілі

Салатний мікс,куряче філе, перець болгарський, огірок свіжий, перець 

гострий, соус на основі кокосового молока та чілі

Грецький
    Томати, огірки, перець солодкий, салат Лола, сир Фета та маслини під 

гострою оливковою олією

Цезар від шефа класичний,  або з куркою чи  креветкою на ваш вибір

Свіжі та смаковиті томати,огірки,перець болгарський,салат Лола Бьонда, 

зелень

Асорті домашнього сала
Воно, ріднесеньке, з житніми грінками,гострим перцем та часником, 

квашеними огірками та гірчицею

Сирне асорті

Пармезан,Дор-Блю,Фета в кунжуті, Гауда,грецькі горіхи ,виноград, м'ята, та 

мед. І ніякого сиру "Російський"

Ціле кіло солінь з дідового льоху
Помідори та огірки з бочки,квашена капуста, маринований часник, гострий 

перець, сливи та черемша

МЕНЮ "ВДОСКУ"
Холодні закуски

Карпаччо із норвежського  лосося

Лосось, який не вживав тютюну і алкоголю, під оливковою олією ,з 

каперсами  та сиром Пармезан

Скумбрія фірмового посолу

Філе скумбрії, подаеться з картопелькою та маринованою цибулею

Карпаччо з яловичини
шматочки яловичини від нашого вуйка, каперси ,під оливковою олією та 

сиром Пармезан

Овочі від бабусі

Філе лосося слабосолоного власного посолу.

Філе лосося слабосолоного власного посолу, масло вершкове та грінки. 



100 49.00

400 142.00

350 137.00

250 143.00

220 99.00

200 149.00

260 93.00

180 109.00

215 273.00

1000 343.00

900 370.00

100 115.00

80 133.00

80 105.00

80 115.00

80 115.00

350 85.00

300 63.00

300 99.00

300 129.00

300 129.00

Сирно - вершковий суп з креветкою та куркою

Гострий томатний суп з морепродуктами

Frixum mallotus villlosus\Мойва фрі

Мойва фрі, пафосно підписана в меню

ПЕРШІ СТРАВИ

Янтарна грудка ( вагова страва)

скуштуй гарячого - для шлунка корисно (с) Мама

Борщ український з ребром зі свинини та пампушками з сальною намазкою

Бульйон прозорий з куркою та домашньою локшиною

Крем-суп грибний з Пармезаном

Поросячий визг

Свинні вуха, які забагато чули та мають бути зЇдені, подаються з гострим 

соусом

Вялені  мясні смаколики до пива

Бастурма, конина, хамон, суджук, оливки

Рибний сет - фрі

Асорті , хто зна, яких риб, смажених у фритюрі. Дуже смакують до пінного 

пива))

Хрустка тарілка

курячі крильця, сир - фрі , картопля - фрі, курячі нагідси, сухарики з часником.

Бастурма

Вялене куряче філе власного приготування з додаванням спецій та прянощів.

Конина

Хамон

 Корюшка - фрі 

Корюшка фрі - лідер серед закусок пивних 

 Салака балтійська - фрі 

Салака...Цю рибу обожнює кожен ...

ДО ПИВА
Грінки з часником, фірмові

смажені палким коханням до наших гостей

Крильця гострі в перцевому соусі  

Запечені крильця  в гострому соусі, та картопля фрі

Скажені крильця 

Смажені гострі крильця, з маринованою цибулею та червоним соусом

Моцарелла фрі

Суджук

шматки дивного італійського сиру, перетворені нами на

смачнішу сирну штуку до пива



150 280.00

230 339.00

200 237.00

160 195.00

200 339.00

350 277.00

360 279.00

300 230.00

300 149.00

300 143.00

1100 589.00

100 189.00

210 349.00

270 239.00

250 229.00

1600 1750.00

1500 1750.00

Грудка індички з овочами гриль

Грилована грудка індички зі смаженими овочами

ВЕЛИКІ СТРАВИ
Для великих компаній, великих людей та тих, хто макимально зголоднів

Свято на селі

Хтозна-скільки і яких ковбасок

подаються з  картопляними скибками .

Серьйозні страви смажені на  грилі
Рибай стейк ( вагова страва)

яловичий стейк із підлопаткової частини, особливо соковитий та 

Пепер стейк

яловичий стейк з вирізки, маринований в суміші 5 перців, подається з 

гострим пецем гриль

Шмат зі свинного ошийка з овочами гриль

Стейк зі свинячого ошийка , замаринованих за спіціальним рецептом з 

додаваням імбиря та часнику

Флеш Рояль

Найміцніша комбінація стейків, подається з овочами

Реберця свинні запечені в травах з овочами

Нема часу пояснювати. Просто замовляй і насолоджуйся

Тайм - Аут

Смажений свинний ошийок, овочі, та картопля фрі.

Каламбур

Ковбаски власного виробництва

Ковбаски курячі з сиром

Яловичина вирізка, свинний ошийок, свіжі овочі та спаржа, цибуля смажена 

для пікантного смаку.

Ковбаски свинні

Намагайтеся з'їсти цю страву за найкоротший час, доки не з'явилася 

королівска креветочна стража

Банда креветок з лимоном

Відварні або смажені за вашим побажанням.

Стейк з лосося під вершково-каперсним соусом

Лосось упіймали сильні і брутальні руки норвезького вікінга, а приготували 

ніжні і тепі руки нашого кухаря

Стейк з тунця

Філе тунця в скоринці з кунжутом, з азіатським соусом та свіжим овочевим 

салатом.

Запечене рибне філе з томатами.

Рибне філе з хрусткою сирною скоринкою, подгарніроване  смаженими 

томатами.

ГАРЯЧІ СТРАВИ
Королівські креветки з мятним соусом



1300 465.00

800 239.00

800 229.00

800 286.00

800 239.00

215 99.00

215 99.00

215 99.00

215 99.00

400 139.00

400 136.00

400 179.00

50 30.00

50 30.00
50 30.00

50 30.00

50 30.00

50 30.00

50 30.00

50 30.00

2 шт 19.00

100 33.00

100 33.00

200 44.00

200 73.00

200 93.00

170 69.00

120 131.00

150 70.00

Штрудель яблучний

десерт з начинкою із яблук, грецьких горіхів та ізюму. Подається з 

морозивом на вибір

Штрудель "Дюшес"

десерт з начинкою із груш, грецьких горіхів та ізюму. Подається з морозивом 

на вибір

Морозиво на вибір

Горіхово - шоколадна насолода, яка дуже смакує до кави та чаю.

 Хліб власного виробництва     

Житній хліб

Чiабаттa

Кошик домашнього хліба

Десерти

Запитай у офіціанта , яке є морозиво:)

Тарта шоколадно - горіхова

Гарніри
Картопля фрі

Українські пампушки з часником

Аджика

Медово-гірчичний

Соус горгонзола

Барбекю

З сиром

Часниковий
Соус чілі гострий

Тар-тар

З м'ясом та томатами

Щоб стати рулькою, свинка має постійно займатися фітнесом та 

Пательня з куркою

Неперевершений набір смакоти на повну сковорідку з м'ясом курки

Пательня зі свининою

Могутня вибірка смаколікив на повну сковорідку з м'ясом свинки

Пательня з смаженими мисливськими ковбасками та печерицями

Страва на усю пательню, подається з пречудовим гарніром

Страви з тістом 
Татарські чебуреки

Фахітос з куркою

Смачна пательня з курячим філе та овочами. Смакує навіть жінкам)

Зі свининою

З яловичиною

З бараниною

Грузинські хачапурі
По-аджарські

По-мегрельські

Соуси
Коріандровий

Шматки свиного ошийка з картоплею , з смачним сільським домашнім 

салатом та цибулею.

Рулька свинна (вагова страва)



200 123.00

150 60.00

150 79.00

Овочі гриль

Картопля часникова скибками

Печериці смажені з часником та розмарином 


