ЗАКУСКИ /
STARTERS

вихiд/г
weight/g

цiна/грн
price/uah

Карпаччо з телятини, елегантна закуска,
готується в кращих італійських традиціях Венеції
Veal carpaccio, an elegant snack, is prepared in the best
Italian traditions of Venice..

130

Карпаччо з лосося, з нотами азіацьких спецій
та соусом Піканте

250

130

270

230

790

170

160

Cheeset plateau with gourmet cheeses of old Europe 360\90\60\50

1300

Salmon carpaccio with notes of Asian spices and Picanti sauce

Креветки дикі з кокосовою спумою
та чорнилами каракатиці
Shrimp wild with coconut spuma and cuttlefish inks

Курячі стріпси Там-По
з бейбі картоплею Пай

Chicken Straps Tam-Po with Baby potatos Pai

Сирне плато з вишуканими
сирами старої Європи

М'ясне плато з кращими м'ясними
делікатесами світу

Meat Plateau with the best meat delicacies of the world

600\50

1800

130

600

вихiд/г
weight/g

цiна/грн
price/uah

Асорті горіхів
Assorted Nuts

САЛАТИ / SALADS

Салат з динею, манговим діпом та чіпсами
з прошутто
Salad with melon, mango dip and chips from prosciutto

215

280

Салат з перепелиними ніжками, бейбі шпинатом,
руколою і молодою картоплею, заправлений
фірмовим вершково-м'ятним соусом
Salad with quail legs, baby spinach, arugula and young potato,
seasoned with firm cream-mint sauce
250

290

Салат з качкою, апельсиново-мегдальними
пластівцями під вишуканим журавлиним соусом
230

320

Французький салат з ростбіфом, мікс салатом,
в'яленими томатами, чорними оливками
та класичним соусом з лісових ягід
French roast bean salad, with mix salad, dried tomatoes,
black olives and classic sauce of wild berries

240

340

260

360

Тайський салат з креветками, руколою,
авокадо, ікрою тобіко під авторським
азіатським соусом Шо
Thai salad with shrimp, arugula, avocado, caviar tobiko
under the author's asian sauce Sho

FOOD CARD

Duck Salad, Orange-Mendalum Flakes under
Tasty Cranberry Sauce

ПЕРШІ СТРАВИ /
FIRST COURSES

вихiд/г
weight/g

цiна/грн
price/uah

350

320

вихiд/г
weight/g

цiна/грн
price/uah

260

420

Тайський гострий суп Том ям
з чилiйськими мідіями, атлантичними
креветками та кокосовим молоком
Thai soup Tom Yam with Chilean Mussels, Atlantic
Shrimps and Coconut Milk

ОСНОВНІ СТРАВИ /
MAIN COURSES
Північно-атлантичний лосось з червоною
ікрою на шпинатно-вершковiй подушці
North Atlantic Salmon with red caviar on a spinach-creamy pillow

Куряче філе Арросто з брускеттами
та гриль салатом під французьким вершковим
соусом з білих грибів
Arrosto Chicken Fillet with Bruschettes and Grilled Salad
with French creamy white mushroom Sauce

350

280

Телячі ребра Теріякі в кунжуті
з кус-кусом приготований за східним рецептом
Veal Ribs Teriyaki in sesame with couscous,
cooked in the oriental recipe

Стейк Рібай в імбирно-вишневому соусі
Ribeye steak in ginger-cherry sauce

350

340

280

520

340

420

Фірмовий стейк-бургер з яловичини
з сиром Емменталь, салатом рукола,
свіжими овочами та соусом Шо
Firm Beef steak-burger with cheese Emmental, salad ,
fresh vegetables and Sho sauce

FOOD CARD

СУШI/SUSHI

вихiд/г
weight/g

цiна/грн
price/uah

330

360

285

360

315

390

Roll with salmon, cucumber that red caviar and Hamadar sauce 360

420

Філадельфія з лососем
Philadelphia with salmon

Зелений дракон
Green dragon

Чорний дракон
Black dragon

Ролл з лососем, огірком,
червоною ікрою та соусом Гамадарі
Філадельфія з тунцем і манго
Philadelphia with Tuna and Mango

Ролл з тунцем та соусом Широ-місо
Roll with tuna and Shiro-miso sauce

Ролл з морським гребінцем,
креветкою та Томаго
Roll with sea scallop, shrimp and tomago

Сашими ассорті
Sashimi assorted

Фелікс з лососем
Felix with salmon

Фелікс з гребінцем
Felix with a comb

Фелікс з тунцем
Felix with tuna

Фелікс з вугром
Felix with eel

350

430

350

360

380

420

560

750

40

95

40

95

40

95

40

95

40

95

36

85

36

85

36

85

36

85

Фелікс з креветкою
Felix with shrimp

Нігірі з вугрем
Nigiri with eel

Нігірі з лососем
Nigiri with salmon

Нігірі з креветкою
Nigiri with shrimp

Нігірі з тунцем
Nigiri with tuna

FOOD CARD

ДЕСЕРТИ/DESSERTS

вихiд/г
weight/g

цiна/грн
price/uah

200

200

250

230

250

280

1880

1900

Чізкейк з полуничним желе
та солоною карамеллю

Cheesecake with strawberry jelly with salted caramel

Шоколадний Брауні з вишнею
та вершковим соусом з грецьким горіхом
Chocolate Brownies with Cherry and Creamy Walnut Sauce

Банановий тарт з кокосом
в шоколадній кулі під гарячею карамеллю
Banana tart with coconut in a chocolate ball under hot caramel

Асорті сезонних фруктів та ягід
Assorted seasonal fruits and berries
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