СНІДАНОК

260 г

180 г

ІТАЛІЙСЬКИЙ СНІДАНОК

ФРАНЦУЗЬКИЙ СНІДАНОК

Омлет з шинкою та сиром, свіжий
салат з овочами та цитрусовогірчичною заправкою, тостерний хліб
та італійські трави

Оката яєчня, прошуто, свіжий салат
з овочами та цитрусово-гірчичною
заправкою, тостерний хліб та
італійські трави

120

120

260 г

130/20/20 г

НІМЕЦЬКИЙ СНІДАНОК

СИРНИКИ

Оката яєчня, ковбаска, картопля
скибочками, свіжий салат з овочами
та цитрусово-гірчичною заправкою

Подаються зі сметаною та джемом

120

105

ПЕРШІ СТРАВИ

310/20 г

300/10 г

СУП МИСЛИВСЬКИЙ

БУЛЬЙОН КУРЯЧИЙ

М’ясний суп з копченостями. Подається
з маслинами, лимоном та сметаною

З перепелиним яйцем та локшиною.
Подається з хрумкими сухариками

110

85

330/20/20/40 г

БОРЩ ДОМАШНІЙ
З М’ЯСОМ
Подається зі сметаною, крученим
салом та грінками

105

САЛАТИ

230 г

230 г

САЛАТ З КРЕВЕТКАМИ

САЛАТ ЦЕЗАР

Мікс салату, креветки паніровані,
свіжі томати, перепелині яйця,
сир пармезан, цитрусово-гірчична
заправка, хрумкі сухарики

Мікс салату, куряче філе смажене,
бекон смажений, свіжі томати,
перепелині яйця, хрумкі сухарики,
сир пармезан, соус цезар

145

145

190 г

230 г

САЛАТ З ПРОШУТО

САЛАТ ШОПСЬКИЙ

Мікс салату, прошуто, свіжі томати,
маслини, сир пармезан, цитрусовогірчична заправка

Мікс салату, свіжі томати, перець
болгарський, сир твердий, маслини,
хрумкі сухарики, цитрусово-гірчична
заправка, італійські трави

145

139
230 г

САЛАТ З ТУНЦЕМ
Мікс салату, тунець консервований,
яйце куряче, свіжі томати, маслини,
кримська цибуля, соус цезар

145

ДРУГІ СТРАВИ

140/130/40/20 г

150/140 г

ШАШЛИЧКИ КУРЯЧІ
З ОВОЧЕВИМ ГАРНІРОМ

КОТЛЕТИ ДОМАШНІ
З ГАРНІРОМ

Мариноване куряче стегно, картопля
скибочками, солоні огірки, смажені
печериці, цибуля кримська, мікс
салату, цитрусово-гірчична заправка

Котлети з м’яса асорті, свіжий
салат з овочами та цитрусовогірчичною заправкою. Подаються з
картопляними скибочками та соусом
папрік

139

139

90/100/40/20 г

130/140 г

РИБНІ КОТЛЕТИ
З ГАРНІРОМ

ШНІЦЕЛЬ КУРЯЧИЙ
З ОВОЧЕВИМ ГАРНІРОМ

Котлети з м’яса білої риби, свіжий
салат з овочами та цитрусовогірчичною заправкою. Подаються з
картоплею фрі та соусом цезар

Куряче філе в паніровці, картопля
скибочками, печериці смажені, огірки
мариновані, кримська цибуля, мікс
салату, цитрусово-гірчична заправка

139

139

90/140 г

260/20 г

РИБНЕ ФІЛЕ В ПАНІРОВЦІ
З ОВОЧЕВИМ ГАРНІРОМ
Філе білої риби в паніровці, картопля
скибочками, солоні огірки, смажені
печериці, цибуля кримська, мікс
салату, цитрусово-гірчична заправка

ДЕРУНИ З БЕКОНОМ
Зі смаженою цибулею та беконом.
Подаються зі сметаною

139

139

210 г

5 шт. / 25 г

ПАСТА КАРБОНАРА
Спагеті з вершковим соусом, беконом,
сиром пармезан, яєчним жовтком

139

КРЕВЕТКИ
З СОУСОМ
185

ДЕСЕРТИ

за 100 г

за 100 г

ЧІЗКЕЙК ДОЛЬЧЕ ВАГОВИЙ
Ніжний десерт з вершкового та
кисломолочного сирів з ванільним
цукром та крихким печивом,
покритий білим шоколадом

НАПОЛЕОН
ВАГОВИЙ
Листкове тісто з класичним рецептом
заварного крему на молоці

55

55

за 100 г

за 100 г

МЕДОВИК
ВАГОВИЙ

ГОРІШКИ ЗІ ЗГУЩЕНИМ
МОЛОКОМ

Медові коржі з сметанно-вершковим
кремом

Хрумке тісто, згущене молоко з
вершковим маслом та лісовим
горіхом

55

55

ХОЛОДНІ НАПОЇ
200 мл

ФРЕШ АПЕЛЬСИНОВИЙ
75
300 мл

ІМБИРНИЙ ЛИМОНАД
33

БУРГЕРИ
БУРГЕР-СЕТ
бургер + картопля фрі + соус
кетчуп + напій

290 г

300 г

ФІШБУРГЕР

ЧІЗБУРГЕР ЦЕЗАР

Булочка, котлета рибна, соус цезар,
салат айсберг, огірки мариновані,
свіжі томати, цибуля смажена,
смажене яйце

Булочка, котлета куряча, сир, бекон
смажений, соус цезар, салат айсберг,
свіжі томати, яйце смажене

185 |

240

185 |

270 г

240

290 г

ЧІЗБУРГЕР
ЯЛОВИЧИЙ

ЧІЗБУРГЕР ЯЛОВИЧИЙ
З ЯЙЦЕМ

Булочка, котлета яловича, сир, бекон
смажений, соус папрік, салат айсберг,
свіжі томати, огірки мариновані,
цибуля червона

Булочка, котлета яловича, сир, бекон
смажений, соус цезар, салат айсберг,
свіжі томати, яйце смажене

195 |

255

195 |

280 г

255

270 г

ЧІЗБУРГЕР
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ

ЧІЗБУРГЕР
КУРЯЧИЙ

Булочка, котлета яловича, сир, бекон
смажений, соус цезар, салат айсберг,
цибуля смажена, печериці смажені,
цибуля червона

Булочка, котлета куряча, сир, бекон
смажений, соус медово-гірчичний,
салат айсберг, свіжі томати, огірки
мариновані, цибуля червона

195 |

255

185 |

240

400 г

ДАБЛ ЧІЗБУРГЕР
ЯЛОВИЧИЙ
Булочка, подвійна котлета яловича,
подвійний сир, бекон смажений, соус
папрік, салат айсберг, свіжі томати,
огірки мариновані, цибуля червона

315 |

355

ВАРЕНИКИ

280/20 г | 1 кг

ВАРЕНИКИ З КАРТОПЛЕЮ
ЗІ ШКВАРКАМИ
Тонке тісто з начинкою з
картопляного пюре та смаженої
цибулі. Подаються зі сметаною та
смаженою цибулею зі шкварками

120 |

ВАРЕНИКИ ФАСОВАНІ

220

Крафтові вареники ручної роботи

210/20 г | 1 кг

280/20 г | 1 кг

ВАРЕНИКИ СМАЖЕНІ
З КАРТОПЛЕЮ
ЗІ ШКВАРКАМИ

ВАРЕНИКИ З СИРОМ
ТА ПЕЧЕРИЦЯМИ
ЗІ ШКВАРКАМИ

Тонке тісто з начинкою з
картопляного пюре та смаженої
цибулі. Подаються зі сметаною та
смаженою цибулею зі шкварками

Запашна начинка з грибів, твердого
сиру, смаженої цибулі та зелені.
Подаються зі сметаною та смаженою
цибулею зі шкварками

120 |

220

120 |

250/20 г | 1 кг

280

270 | 1 кг

НЕ ВАРЕНИКИ З М’ЯСОМ

ВАРЕНИКИ З ТУНЦЕМ

Соковита начинка зі свинини.
Подаються зі сметаною, вершковим
маслом та зеленню

Начинка з тунця та твердого сиру
зі смаженою цибулею та зеленню.
Подаються зі сметаною та вершковим
маслом

120 |

330

135 |

300 г | 1 кг

380

310 г | 1 кг

ВАРЕНИКИ ШОКОЛАДНІ
З СОЛОДКИМ СИРОМ

ВАРЕНИКИ
З ВИШНЯМИ

Смачне поєднання шоколадного
тіста з ніжним кисломолочним сиром
з ванільним цукром. Подаються зі
сметаною, ванільним морозивом та
цукровою пудрою

Тонке, ніжне тісто з соковитою
начинкою з вишні. Подаються зі
сметаною, ванільним морозивом та
цукровою пудрою. Вишня може бути
з кісточкою

120 |

330

120 |

280

ХОТ-ДОГИ
КЛАСИЧНИЙ
булочка сіра/біла на вибір, сосиска молочна,
кетчуп, майонез, гірчиця

55

-

БАВАРСЬКИЙ
булочка сіра/біла на вибір,
ковбаска підкопчена «Пивчики»,
кетчуп, майонез, гірчиця

55

-

УКРАЇНСЬКИЙ
булочка сіра/біла на вибір, ковбаска
підкопчена, кетчуп, майонез, гірчиця

55

-

XL
булочка сіра/біла на вибір, кетчуп, майонез,
гірчиця, велика сосиска молочна/підкопчена на вибір

64

-

ДОДАТКИ
100 г

КАРТОПЛЯ
ФРІ

130 г

КАРТОПЛЯ СМАЖЕНА
СКИБОЧКАМИ

43-

48-

-

-

СОУСИ
СОУС МЕДОВОГІРЧИЧНИЙ 25 г..........................15
СОУС ПАПРІК 25 г ......................15
СОУС ЦЕЗАР 25 г.......................15

СОУС МАЙОНЕЗ 25 г..................15
СМЕТАНА 25 г............................15
КЕТЧУП 25 г...............................15
МЕД 25 г....................................15

* Дане видання є рекламним матеріалом. Асортиментний перелік знаходиться
в куточку споживача. Всі ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ, станом
на день здачі макету в друк. ПП “Укрпалетсистем” залишає за собою право
на зміну ціни та рецептур приготування страв та напоїв без попередження. Зовнішній
вигляд страв може відрізнятися від зображення. Страви з переліку в меню
можуть містити злаки, що містять глютен (клейковину), а також
яйця, рибу, горіхи (в тому числі арахіс), молоко та молочні
вироби (зокрема лактозу), селеру, гірчицю, насіння
кунжуту та мед.

