
Романтичне
Побачення
МЕНЮ

СНІДАНКИ
один сніданок на вибір для кожного

ВЕЧЕРЯ

ДЕСЕРТ
для двох

Медовик з чорносмородиновим 
компоте

200 г

ДОПОВНЕННЯ
для двох

150 гХлібний кошик
Масло вершкове 25 г

НАПОЇ
для двох

750 млВино біле, червоне, ігристе 
на вибір
Ягідний пунш 1000 мл

ОСНОВНА СТРАВА
одна страва на вибір для кожного

300 гЛосось з паровим рисом, 
шпинатом і зеленим карі

320 гТорнадо з яловичини.
Подається з сиром горгонзола, 
хрусткими овочами, грибним та 
бальзамічним соусами
Котлета по-київськи з 
картопляним пюре, овочами та 
грибним соусом

450 г

САЛАТИ
одна страва на вибір для кожного

250 гГрецький салат з сиром фета, 
овочами, оливками Каламата і 
волоським горіхом

270 гНорвезький салат із 
слабосоленим лососем, 
картоплею, авокадо, салатним 
міксом та гірчичною заправкою
Салат Цезар з курчам теріякі, 
пармезаном, листям романо і 
хрусткими крутонами

270 г

Англійський сніданок
(омлет скрамбл, смажені 

печериці, філейні сосиски, 
бекон, тости, овочі, кава або чай, 

сік або вода)
280 г

Український сніданок
(яєчня, смажена з беконом,

тости з сиром, сосиски, овочі,
кава або чай, сік або вода)

280 г

Французький сніданок
(омлет з сиром, круасан з 

джемом, вершкове масло, тости, 
овочі, кава або чай, сік або вода)

280 г



DINNER MENU

DESSERT 
for two

Honey cake with black currant 
compote

200 g

ADDITIONALS
for two

150 gBread plate
Butter 25 g

DRINKS
for two

750 mlWhite, red or sparkling wine

Berry punch 1000 ml

MAIN COURSES
One course of choice for one

300 gSalmon with steamed rice, spinach 
and green curry

320 gBeef Tornado. Served with 
gorgonzola, crispy vegetables, 
mushroom and balsamic sauces

Chicken Kyiv, served with mashed 
potatoes, vegetables and 
mushroom sauce

450 g

SALADS
One course of choice for one

250 gGreek salad with feta cheese, 
vegetables, Kalamata olives and 
walnuts

270 gNorwegian salad with light-salted 
salmon, potatoes, avocado, lettuce 
mix with mustard seasoning

Caesar salad with teriyaki chicken, 
Romano lettuce and crispy 
croutons

270 g

Romantic
story

MENU

BREAKFAST MENU
One course of choice for one

English breakfast
(scrambled omelette, roasted 

champignons, sausages, bacon, 
toasts, vegetables, tea or coffee, 

juice or water)
280 g

Ukrainian breakfast
(fried eggs with bacon, toasts with 
cheese, sausages, vegetables, tea 

or coffee, juice or water)
280 g

French breakfast
(omelette with cheese, croissant with 

jam, butter, toasts, vegetables, tea 
or coffee, juice or water)

280 g


