
Тар-тар із яловичини

Брускетта з лососем

Брускетта з тар-таром із яловичини

345 грн350 г

290 грн230 г

270 грн210 г

Холодні закуски

Спайсі салат з креветками.
Подається на рисовому папері

Мікс салатів з грушею, хамоном, сиром камамбер та 
томатами чері. Заправляється медово-гірчичним соусом

Мікс салатів з баклажанами, вугром та томатами чері. 
Заправляється медово-гірчичним соусом

295 грн250 г

335 грн320 г

340 грн260 г

САЛАТИ

Овочевий  крем-суп з лососем, шпинатом і зеленою олією  

Гарбузовий суп з кокосом і креветкою

195 грн300 мл

210 грн330 мл

СуПИ

Капiтанський грог 
Глiнтвейн 

150 грн200 мл

180 грн200 мл

Теплі осінні напої 

Гарбузовий крем-брюле
з карамелiзованим мигдалем 115 грн140 г

ДЕСЕРТ

Стейк зі свинини. Подається з картоплею по-селянськи та аджикою 

Філе міньйон з баклажанами по-азіатськи та сирним 
соусом

Філе судака в апельсиновій глазурі. 
Подається з картопляно-морквяним пюре

Мюнхенські ковбаски. 
Подаються з картопляними діпами та двома соусами - хріном та гірчицею

Сет ковбасок.  Подається з тушкованою капустою, картоплею по-селянськи та 
двома соусами - хріном та гірчицею

Смажена картопля з цибулею та гливами

365 грн450 г

480 грн385 г

380 грн300 г

270 грн330 г

370 грн580 г

150 грн350 г

ОСНОВНі СТРАВи

Осіннєменю



Beef tartar

Salmon bruschetta

Beef tartar bruschetta

345 UAH350 g

290 UAH230 g

270 UAH210 g

Cold starters

Spicy salad with shrimps.
Served on rice paper

Salad mix with pear, jamon, camembert cheese
and cherry tomatoes. Seasoned with honey & mustard sauce

Salad mix with eggplants, eel and cherry tomatoes.
Seasoned with honey & mustard sauce

295 UAH250 g

335 UAH320 g

340 UAH260 g

Salads

Creamy vegetable soup with salmon, spinach and green oil  

Pumpkin soup with coconut and shrimps

195 UAH300 ml

210 UAH330 ml

Soups

Captain's grog
Mulled wine

150 UAH200 ml

180 UAH200 ml

Warm autumn drinks

Pumpkin crème brulee
with caramelized almonds 115 UAH140 g

Dessert

Pork steak. Served with potatoes a-la farm and adjika

Fillet mignon with Asian-style eggplants
and cheesy sauce

Pike-perch fillet fried in orange glaze.
Served with mashed potatoes and carrot

Munich sausages.
 Served with potato dips and two sauces - horseradish and mustard

 Sausage plate.  Served with stewed cabbage, potatoes a-la farm
and two sauces - horseradish and mustard

Potatoes fried with onion and oyster mushrooms

365 UAH450 g

480 UAH385 g

380 UAH300 g

270 UAH330 g

370 UAH580 g

150 UAH350 g

Main courses

offer
Autumn


