ЗАКУСКИ ДО ПИВА
Курячі крильця BBQ з сирним соусом

200/50/50 г

58,00 грн

200/50 г

46,00 грн

180 г

115,00 грн

60/60/60 г

98,00 грн

60 г

38,00 грн
38,00 грн
44,00 грн
38,00 грн
58,00 грн

(смажені курячі крильця в гострому соусі, подаються
з сирним соусом, селерою та морквою)

Смажений сир
(смажений сир з журавлиним соусом)

Тигрові креветки у часниковому соусі
(смажені тигрові креветки у вершковому маслі
з додаванням часнику та зелені)

М’ясне різномаїття
(суджук, бастурма, балик с/в)

Суджук
Балик с/в
Бастурма
Копчені свинні вуха
Кільця кальмарів з соусом «Тар-тар»

60 г
60 г
150 г
160/50 г

ЗАКУСКИ ДО ПИВА BEER LIVE
Картопляні чіпси
Скибочки в'яленого лосося
М’ясні чіпси
Шматочки в'яленого лосося з ікрою мойви

50 г

24,00 грн
38,00 грн
42,00 грн
38,00 грн

150 г

98,00 грн

150 г

78,00 грн

350 г

68,00 грн

90/90/30 г

42,00 грн

50 г
50 г
50 г

САЛАТИ ТА ЗАКУСКИ
Карпаччо з сьомги
(мариноване філе сьомги в оливковій олії з прованськими травами,
подається з листям салатів та сиром пармезан)

Карпаччо з телятини
(маринована у гірчиці телятина, подається
з листям салатів та сиром пармезан)

Асорті солінь
(капуста, огірок, помідор, маринований часник)

Філе оселедця з картоплею та домашньою олією
(оселедець домашнього посолу з відвареною картоплею,
домашньою олією та кримською цибулею)

Грецький салат

300 г

68,00 грн

270 г

68,00 грн

250 г

88,00 грн

210 г

96,00 грн

(овочевий салат з грецьким сиром Фета)

Цезар салат з куркою
(листя салату Ромен, запечена курка, сир пармезан,
свіжі томати та бекон)

Цезар салат з лососем
(листя салату Ромен, запечений лосось, сир пармезан, свіжі томати)

Картопляний салат зі слабосоленою сьомгою
під гірчичним соусом
(скибочки смаженої картоплі зі слабосоленою сьомгою, листям салатів
і гірчичним соусом)

Тигрові креветки з рукколою та томатами
під бальзамічним соусом

230 г

118,00 грн

190 г

72,00 грн

165 г

68,00 грн

190 г

68,00 грн

300/50/50 г

46,00 грн

300 г

54,00 грн

300 г

42,00 грн

300 г

42,00 грн

300 г

58,00 грн

150/100/50 г

72,00 грн

130/100/50 г

72,00 грн

150/100/50 г

72,00 грн

280/100/50 г

96,00 грн

(смажені тигрові креветки, листя салату руккола, томати,
бальзамічний соус)

Телячий язик з рукколою та соусом «Васабі»
(відварний телячий язик, помідори, листя салату руккола,
перепелині яйця, соус «Васабі»)

Салат з печеним буряком та сиром камамбер
під ягіднім соусом
(листя салатів з печеним буряком, сиром камамбер та
карамелізованою цибулею з кедровими горіхами під ягідним соусом)

Теплий салат з телятиною та баклажанами
під азіатським соусом
(смажені шматочки телятини та баклажанів, листя салатів з
томатами під соусом з імбиром, коріандром та чілі)

ПЕРШІ СТРАВИ
Борщ український з пампушками
(традиційна українська страва, подається зі сметаною,
пампушками та часниковим соусом)

Вершковий суп з телятиною, беконом та авокадо
(насичений м’ясний бульйон з беконом, телятиною і авокадо,
заправлений вершками)

Кукурудзяний суп з курячими серцями
(курячий бульйон з кукурудзяною крупою, картоплею,
курячими серцями, подається зі сметаною)

Гриль – бульйон з індичкою
(курячий бульйон з індичкою та овочами гриль)

Суп морський
(легкий рибний суп з лососем, судаком та восьминіжками)

СОСИСКИ ТА КОВБАСКИ
Вайсвурст
(мюнхенські білі сосиски з телятини та свинини,
подаються з гірчицею та капустою шукрут)

Нюрнбергські
(сосиски зі свинини смажені на грилі з прянощами,
подаються з гірчицею та капустою шукрут)

Тюрингські
(сосиски зі свинини смажені на грилі з прянощами,
подаються з гірчицею та капустою шукрут)

Асорті німецьких сосисок
(Нюрнбергські, Тюрингські, Леберкейз,
подаються з капустою шукрут та гірчицею)

ГАРЯЧІ СТРАВИ НА ВУГІЛЛІ
280/130/50 г

88,00 грн

300/50 г

146,00 грн

Смажений телячий язик
з вершковим соусом з хроном

190/50 г

96,00 грн

Ребра ягняти з соусом «Розмарин»

280/50 г

156,00 грн

250/50 г

88,00 грн

150/100/50 г

96,00 грн

1 шт

154,00 грн

250/50/30 г

88,00 грн

260 г

128,00 грн

1 шт

142,00 грн

230 г

78,00 грн

290 г

98,00 грн

260 г

156,00 грн

310 г

98,00 грн

210 г

138,00 грн

170 г

72,00 грн

Бургер з котлетою з яловичини
та картоплею по-селянськи

(котлета з яловичини, приготована на вугіллі, лист салату, огірок,
помідор, кримська цибуля, сир, булка з кунжутом, подається
з картоплею по-селянськи та томатним соусом з коріандром)

Стейк Ріб-ай
(стейк з яловичини, приготований на вугіллі,
подається з соусом «Порто»)

(ребра ягняти, подаються з картоплею по-селянські та
соусом «Розмарин»)

Свинний ошийок з вершковим соусом
з зеленого перцю
(смажений свинний ошийок з вершково- винним соусом з
мадагаскарського перцю)

Стейк з філе індички з овочами гриль та
вершково-часниковим соусом
(смажене філе індички, подається з вершково- часниковим
соусом та овочами гриль)

Свинна запечена рулька
(свинна рулька, приготована у пиві та запечена на вугіллі,
подається з капустою шукрут та хроном)

Ребра свинини BBQ
(смажені свинні ребра, запечені під соусом «Барбекю»,
подаються з листям салату)

Філе судака з овочевим соте
(смажений судак з овочами, тушеними у вині з вершковим маслом)

Дорадо з чебрецем та імбиром
(запечена дорадо з імбиром та свіжими травами)

ГАРЯЧІ СТРАВИ
Смажені восьминіжки з часником
(смажені восьминіжки зі спаржевою квасолею та часником)

Шніцель з яловичини
(відбивна телятина, смажена в сухарях, подається з томатним соусом)

Стейк «Черчіль»
(смажений стейк, подається з соусом з коньяку та сиром з пліснявою)

Телятина по-строганівски з картопляним пюре
(шматочки телятини, тушені у вершковому соусі,
подаються з картопляним пюре)

Філе лосося з соусом «Шафран»
(смажене філе лосося з вершковим соусом «Шафран»)

Пиріг зі шпинату та лосося
(пиріг з пісочного тіста зі шпинатом, лососем та яйцями)

ГАРНІРИ
Картопля фрі
Картопляне пюре
Картопля смажена по-домашньому
Капуста шукрут

150 г

28,00 грн
24,00 грн
32,00 грн
28,00 грн

150 г

24,00 грн

150 г

38,00 грн

50 г

15,00 грн
15,00 грн
15,00 грн
20,00 грн
15,00 грн
20,00 грн
20,00 грн
15,00 грн

150 г
150 г
150 г

(тушкована кисла капуста з беконом)

Рис відварений
(суміш дикого і білого рису)

Овочі гриль
(баклажан, цукіні, перець болгарський, помідор)

СОУСИ
Томатний соус з коріандром
Вершково-часниковий
Азіатський гострий
М’ясний соус «Порто»
Соус ягідний
Вершковий соус з зеленим перцем
Соус «Рокфор»
Соус «Тар-тар»

50 г
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г

ДЕСЕРТИ
Чиз кейк
Мільфей із заварним кремом
Тірамісу
Морозиво
Сорбе «Лісова ягода»

130 г
110 г
150 г
50 г
50 г

42,00 грн
36,00 грн
42,00 грн
15,00 грн
15,00 грн

ДОПОВНЕННЯ
Виноград
Яблуко
Лимон
Апельсин

50 г

Сметана
Молоко
Маслини
Мед
Вершки порційні

50 г

50 г
50 г
50 г

100 г
50 г
50 г
1 шт

8,00 грн
6,00 грн
6,00 грн
6,00 грн
12,00 грн
12,00 грн
24,00 грн
18,00 грн
6,00 грн

ХЛІБ ВЛАСНОЇ ВИПІЧКИ
Пшеничний
Мультизлаковий

1 шт
1 шт

16,00 грн
18,00 грн

