СТРАВИ
Салат з печінкою тріски

Перекуси
240

58 грн

110/70/35

48 грн

150/120

52 грн

120/35/35

78 грн

140

48 грн

140

56 грн

360

56 грн

400

56 грн

255

58 грн

750/40

268 грн

салат, крутони, куряче яйце, огірок, печінка тріски,
соус гірчично-медовий

Розсольний сир в італійських травах
бринза, чіабата, в'ялений томат

Курячий паштет з журавлиною
куряча печінка, чіабата, журавлина, оливкова олія

Дошка в'яленого м'яса
4 види в'яленого м'яса, чіабата, в'ялений томат

Брускети з томатом
чіабата, томат, оливкова олія, соус бальзаміко

Брускети з томленою свининою
чіабата,салат, солодка цибуля,
томлена свинина у медово-соєвому соусі

Сендвіч вегетаріанський з тофу
чіабата, томат, салат, соус тартар, сир тофу

Сендвіч з копченою куркою та хрусткими томатами
чіабата, томат, копчена курка, салат, соус тартар

Сендвіч з печінкою тріски
чіабата, салат, печінка тріски, куряче яйце, соус горіховий,
огірок, карамелізована ріпчаста цибуля

Набір №4
4 види в'яленого м'яса, бринза, курячий паштет, 4 брускети,
хрустки,морква, селера, горіховий соус

Снеки
М'ясо в'ялене:
закарпатський шовдарь
двошарова шахматка
в'ялена свинина
Хрустки

50
50
50
50

25 грн
25 грн
25 грн
22 грн

100
100/40

28 грн
28 грн

листкове тісто зі спеціями

Горішки
Морква з селерою та горіховим соусом

СТРАВИ

Суп

Місо суп з креветкою

300

58 грн

місо паста, рисова локшина, креветка

Попоїсти
Квартет сосисок з соусом та картоплею

300/85/40 122 грн

свинячі, курячі, індичі, мюнхенські сосиски, соус барбекю, картопля

Свинячі реберця з картоплею

230/85/40

88 грн

230/85/40

92 грн

310/85/40

86 грн

свинячі реберця, картопля, томат, соус барбекю

Чорноморська барабулька
смажена чорноморська барабулька, соус тартар, картопля, лимон

Бургер "Нью-Йорк"
булочка, салат, яловичина, томат, сир копчений,
соус тартар, соус барбекю, карамелізована ріпчаста цибуля,
смажена картопля

Ход-дог "Джерсі"

200/85/40 62 грн

булочка, сосиска, сир копчений, салат,соус тартар,
смажена картопля

Свиняча корейка на кістці

300/85

94 грн

150/40

32 грн

240/40

68 грн

180/40

189 грн

160/40

52 грн

свиняча корейка, соус, смажена картопля

Картопля смажена
смажені скибочки картоплі подаються з соусом барбекю

Крила у гострому соусі
курячі крила, соус чілі, соус барбекю

Креветки у медово-соєвому соусі
креветки, мед, соєвий соус, соус тартар, лимон

Куряча любов
курячі серця в хрусткої скоринці з гострим соусом

Мідії у вершковому соусі

500/80/30 96 грн

мідії, вершки, чіабата, лимон

Десерт
Шоколадний фондан
шоколад 76%, соус з молочного стаута та малини
(час приготування 20 хвилин)

80

42 грн

