СЕЗОННЕ МЕНЮ
з а к ус к и

ГРН

основні страви

Деруни, 275/80 г

315

Турнедо Россіні, 275/70 г

Традиційна українська страва з картоплі.
Подається зі смаженими лісовими грибами

Подаються з запеченим бататом, смаженими грибами та пюре з грибів

485

Подаються з картопляним пюре з трюфелем та
білими грибами

525

Смажена качина грудка, 150/90/35 г

365

Мікс салат зі смаженим качиним філе, карамелізованим інжиром, ягідною заправкою та мигдальними пластівціям

Подається з запеченим гарбузом і соусом на основі вина та шишок

845

Лосось з молодою картоплею,
190/180/50 г

супи

Крем-суп з гарбуза, 200/30 г

465

Котлети з індички, 130/120/80 г

Подається з запеченим гарбузом, волоськими
горіхами та чорним трюфелем

Салат з качиним філе та
карамелізованим інжиром, 200 г

695

Медальйони з яловичини, 250 г

Салат з запеченим гарбузом, листям салату
Ромен, руколою, куркою на грилі, сиром Фета та
горіхово-медовою заправкою

Гарбузовий хумус, 255 г

1250

Поєднання смаженого на грилі філе яловичини та
фуа-гра, подається з білими грибами та картопляним пюре

385

Салат з гарбузом, 270 г

ГРН

Запечене філе лосося у спеціях каджун. Подається
з молодою картоплею та йогуртовим соусом

265

Крем-суп із запеченого гарбуза з додаванням
мускатного горіха. Подається з сирними
профітролями та насінням соняшника

745

Дорадо, 130/200 г
Смажене на грилі філе дорадо з кіноа, лисичками
та шафрановим соусом

cтрави на грилі

Паста Тальятелле з лісовими грибами,
370 г

Стейк Рібай, 100 г*

985

Стейк І-Боун, 100 г*

750

Паста Тальятелле з соусом із лісових грибів та
пастою з чорного трюфеля

Стейк Стріплоін, 100 г*

925

Ризото, 300/17 г

Стейк Тендерлоін, 100 г*

1050

Спаржа на грилі, 100 г

315

Ризото з трюфельною пастою. Подається з лісовими грибами, чіпсами пармської шинки та сиром
Пармезан

Батат фрі з трюфельною олією, 150 г

185

425

485

c оус н а в а ш в и б і р

Ред вайн, 75 г
Блек пеппер, 75 г
Кафе де Парі, 75 г
Мадагаскарський, 75 г
* Ціна вказана за 100 г готової страви
ЛЕГЕНДА

Легка страва

Без глютену

Веганська страва

Містить рибу

Вегетаріанська
страва

Містить
яловичину

Містить яйця

Містить свинину

Містить молоко

Містить
курятину

Не містить
лактози

Містить
морепродукти

Містить горіхи

Містить алкоголь

Містить кунжут

Містить сою

Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ. Знижки не поширюються на меню
10% за обслуговування будуть додані до вашого рахунку

Містить глютен

Містить селеру

Містить гірчицю

SEASONAL MENU
s ta r t e r s

UAH

mains

UAH

Deruny, 275/80 g

315

Tournedos Rossini, 275/70 g

1250

Traditional Ukrainian potato pancakes. Served with
fried wild mushrooms

Grilled beef tenderloin with foie gras, served with
white mushrooms and mashed potatoes

385

Pumpkin salad, 270 g
Salad with baked pumpkin, Romaine lettuce, arugula,
grilled chicken, Feta cheese and honey walnut
dressing

Served with baked sweet potatoes, fried mushrooms
and mushroom puree
Served with mashed potatoes, truffles and white
mushrooms

Served with baked pumpkin, walnuts and black
truffle

Salad with duck fillet and
caramelized figs, 200 g

525

Roasted duck breast, 150/90/35 g

365

Served with baked pumpkin and wine-cone sauce

Mixed salad with roasted duck fillet, caramelized figs,
berry dressing, almond flakes

845

Salmon with spring potatoes,
190/180/50 g

soups

Cream of pumpkin soup,
200/30 g

465

Turkey cutlets, 130/120/80 g

485

Pumpkin hummus, 255 g

695

Beef medallions, 250 g

Baked salmon fillet in cajun spices. Served with spring
potatoes and yogurt sauce

265

745

Dorado, 130/200 g

Creamy baked pumpkin soup with nutmeg.
Served with cheese profiteroles and sunflower
seeds

Grilled dorado fillet with quinoa, chanterelles and
saffron sauce

Pasta Tagliatelle with wild mushrooms,
370 g

grill menu

Rib-eye, 100 g*

985

Pasta Tagliatelle with wild mushroom sauce and black
truffle paste

Beef I-Bone, 100 g*

750

Risotto, 300/17 g

Striploin, 100 g*

925

Tenderloin, 100 g*

1050

Risotto with truffle paste. Served with wild
mushrooms, Parma ham chips and Parmesan cheese

Grilled asparagus, 100 g

315

Sweet potato with truffle oil, 150 g

185

425

485

s a u c e o f yo u r c h o i s e

Red wine, 75 g
Black pepper, 75 g
Café de Paris, 75 g
Мadagascar, 75 g
* The price is per 100 g of the dish
LEGEND

Light Meal

Gluten Free

Vegan

Contains Fish

Vegetarian

Contains Beef

Contains Eggs

Contains Pork

Contains Milk

Contains
Chicken

Contains
Seafood

Lactose Free

Contains Nuts

Contains Alcohol

Contains Sesame
Seeds

Contains Soy

All prices are in UAH and are inclusive of 20% VAT. Discounts are not applicable for this menu
10% service charge will be added to your bill

Contains Gluten

Contains Selera

Contains
Mustard

