Страви на замовлення
(бенкетні пропозиції)
Салати

Салат асорті………………………………………………………………………………………………………….200г………………..30.00
(капуста, помідори, болгарський перець, огірки, оливкова олія)
Салат «Грецький»…………………………………………………………………………………………………200г……………….40.00
(оливки, бринза, помідори, болг. перець, огірок, цибуля, оливкова олія)
Салат «Верховинський»……………………………………………………………………………………….200г……………….35.00
(морква, цибуля, куряче філе, грецькі горіхи, майонез)
Салат «Насолода»…………………………………………………………………………………………………200г……………….45.00
(пекінська капуста, варена ковбаса, ананас, помідори, майонез)
Салат «Нокаут»……………………………………………………………………………………………………..200г……………….50.00
(картопля «фрі», кукурудза, печериці, помідори, куряче філе,сир, цибуля, яйця, майонез)
Салат «Цезар»…………………………………………………………………………………………………….200г……………..….35.00
(пекінська капуста, яйце, куряче філе, сухарики, помідори, майонез)
Салат «Гурман»…………………………………………………………………………………………………….200г……………….40.00
(буряк, яйце, куряче філе, огірок маринований, майонез)
Салат «Олів`є»………………………………………………………………………………………………………200г……………….40.00
(картопля, яйця, варена ковбаса, мариновані огірки, зел. горошок, морква, майонез)
Салат печінковий………………………………………………………………………………………………….200г……………….35.00
(печінка, помідори, сухарики, яйце, варена ковбаса, майонез)
Морква по-корейськи………………………………………………………………………………………….200г……………….25.00
Салат з буряків……………………………………………………………………………………………………..150г………………..15.00
Маринади в асортименті…………………………………………………………………………………….100г………………..15.00

Холодні закуски

М`ясна нарізка………………………………………………………………………………………………………450г…………….200.00
(рулет курячий, рулет свинний, рулет телячий, рулет сирний, ковбаса копчена, шинка копчена,
папрігаш).
М`ясна тарілка……………………………………………………………………………………………………..480г……………..200.00
(котлети, відбивні з свинини, брізоллі з курки, курячий міні шашлик).
Сімейна страва…………………………………………………………………………………………………….600/400г………300.00
( стейк курячий, стейк свинний, курячі крила, курячі цомби, мисливські ковбаски, картопля
запечена, рис з овочами).
Сирна нарізка………………………………………………………………………………………………………..450г…………….150.00
(сир голандський, королівський, мраморний, бринза).
Оселедець з цибулею…………………………………………………………………………………………..100г…..……….....25.00
Холодець з соусом з тертого хрону……………………………………………………………………..200г……………...45.00
Язик заливний………………………………………………………………………………………………………100г…………….…40.00
Канапе з рулетами………………………………………………………………………………………………….50г……………….15.00
Тарталетки з салатом «Гурман», «Олів`є»…………………………………………………………….50г……………….15.00
Закуска остра…………………………………………………………………………………………………………50г…………….….20.00
(плавлений сирок, яйця, часник, майонез, петрушка)
Закуска керзет……………………………………………………………………………………………………….50г………………..20.00
(творог, вершкове масло, черв. перець, кмин, цибуля, сіль)
Помідори з часником та сиром……………………………………………………………………………1 блюдо…….….40.00

Гарячі закуски

Млинці «торбочки» з грибним соусом…………………………………………………………………150/50г………..35.00
Млинці з м`ясом……………………………………………………………………………………………………250/30г…………40.00
Кремзлики по-гуцульськи зі свининою………………………………………………………………..200/100г……….65.00
Кремзлики з грибами у сметанному соусі…………………………………………………………..200/100г……….40.00
Сир «Фрі»………………………………………………………………………………………………………………………100г……….40.00
Жульєн ………………………………………………………………………………………………………………………….150г……….55.00
(білі гриби у сметанному соусі)

Другі страви

М`ясо по-полонинськи ………………………………………………………………………………………75/100г.……………70.00
(телятина з овочевим соусом)
Крученик…………………………………….…………………………………………………………………….…140г.………………….55.00
(куряче філе, тв. сир, шинка, болгарський перець)
Буженина по-верховинськи з кнедликами та тушкованою капустою…………....100/100/150г.…...75.00
(запечена свинина з тушкованою капустою, подається з паровими кнедликами)
Закарпатський делікатес ………………………………………………..…………………………………100/50г.…………..…70.00
(запечена свинина з цибулею і сиром)
Сегединський гуляш з кнедликами …………………………………………………………….….100/150/150г……..70.00
Голубці по-закарпатськи зі сметаною………………………………………………………………….200/30г……….....35.00
Котлета по-київськи………………………………………………………………………………………….………..100г…………..45.00

Грузинська кухня

Грузинський кебаб……………………………………………………………………………………………….150г………………70.00
(випечений на рожні м`ясний фарш з прянощами, загорнутий у лаваш, з петрушкою та цибулею)
Бадержані……………………………………………………………………………………………………………..200г……………..45.00
(смажені баклажани з горіхами та прянощами)
Соко.………………………..……………………………………………………………………………………………..200г……………..45.00
(запечені печериці з сулу гунським сиром та вершковим маслом)
Оджахурі ……………………………………………………………………………………………………………….300г……………..55.00
(печена картопля з м’ясом зі свинини та прянощами)
Мужужі………………………………………………………………………………………………………………….300г………………45.00
(виварені ніжки свині в оцтовому соусі з часником)
Куч-мачі…………………………………………………………………………………………………………………300г………………60.00
(лівер з горіхами, зернятками гранату та прянощами)
Саціві…………………………………………………………………………………………………………………….100/100г……….60.00
(курка у горіховому соусі з шафраном та хмелі-сунелі)
Пхалі……………………………………………………………………………………………………………………….50г……………….25.00
(мелені грецькі горіхи з вареними овочами, прянощами, часником, та винним оцтом)
Хачапурі мегрельське……………………………………………………………………………………………650г………………75.00
(сулугунський сир запечений з тістом)…………………………………………………………………325г………………40.00
Ачма ……………………………………………………………………………………………………………………..100г………….……40.00
(дев`ятишаровий пиріг з вареного тіста з начинкою з двох видів сиру: сулугуні та чхінті)
Хачапурі аджарське…………………………………………………………………………………………… 300г………….….…50.00
(сир сулу гуні, запечений в тісті з яйцем «вічко» та вершковим маслом)
Суп-харчо з телячим м’ясом ………………………………………………………………………………..300г/50г…….…45.00
(рис, томати, цибуля, горіхи, прянощі)
Чіхіртма …………………………………………………………………………………………………………………300/50г………...30.00
(курячий бульйон заправлений яєчним жовтком і зеленю)
Чашушулі……………………………………………………………………………………………………………….300г……….……..80.00
(телятина у соусі з томатами та прянощами)
Хінкалі……………………………………………………………………………………………………………………..60г (1шт.)…..11.00
Соус «Баже»……………………………………………………………………………………………………………200г…………….35.00
(горіховий соус в курячому бульйоні)
Грузинський соус до м’яса на вибір: томатний або сацебелі…………………………….100г………………15.00
Салат зі свіжих овочів та зелені……………………………………………………………………………200г………………35.00

Страви на мангалі

Шашлик з свинини………………………………………………………………………………………………..100г………………45.00
Шашлик з курки…………………………………………………………………………………………………….100г………………35.00
Шашлик з телятини………………………………………………………………………………………………100г………………60.00
Стейк з свинини…………………………………………………………………………………………………….100г……………...45.00
Стейк з курки…………………………………………………………………………………………………………100г………….…..35.00
Стегна курячі на мангалі……………………………………………………………………………………….100г………………25.00
Крила курячі на мангалі……………………………………………………………………………………….100г………………20.00
Сьомга на мангалі………………………………………………………………………………………………...100г…………….110.00
Овочі гриль……………………………………………………………………………………………………………..200г…………….45.00

