Запрошуємо на гастрономічні прогуянки Дніпром!

ЗАКУСКИ
Дегустаційний сет

Перші Страви
950 г 614 грн

(мариновані овочі, форшмак, солоні
білі гриби, сир бринза, оселедець,
буженина, сало й домашній хліб)

300 г 248 грн

нове Херсонська диня

з шовдарем та ожиною
Баклажанна ікра
з хрумкими грінками

150/50 г 176 грн
90/50 г 382 грн

Ікра щуки з хрумкими грінками
Кабачкова ікра
з насінням кропу

150/50 г

Паштет з печінки домашньої
індички з хрустким
хлібом та вишневожуравлиним соусом

118 грн

100/40/40 г 179 грн

Оселедець власного посолу
з молодою картоплею
та зернами гірчиці

100/200 г 172 грн

Форшмак з хрумкою
грінкою з українського
хліба, солоними огірками та
домашнім томатним соком
Фермерські сири
з Прикарпаття

150/60/80 г 147 грн

Борщ червоний
з підкопченими
ребрами мангалиці

350/100/80 г 172 грн

Борщ червоний
український

350/100/50 г 165 грн

Борщ зелений
з домашньою куркою
та перепелиним яйцем
Уха з Дніпровського улову

350 г 184 грн

Окрошка
з копченою індичкою
та яловичим язиком

350 г 178 грн

ДЕРУНИ
150/30 г 245 грн

Деруни з сметаною
та овочевим салатом

Солоні білі гриби
з маринованою цибулею
Соління (помідори, зелені

150/50 г 198 грн

Деруни з закарпатськими
білими грибами
запеченими в сметані

Домашня буженина
зі свинини з аджикою
М’ясні закуски

150/50 г 187 грн

(бринза, селійський молодий, сир
м’який з блакитною пліснявою)

500 г 194 грн

помідори, огірок, капуста, перець
гострий, слива та часник)

(домашня буженина, яловичий
язик, запечена телятина)

300/50/60 г 462 грн

420/80/80 г 345 грн

- фірмова страва

250/120 г 276 грн

П’ять видів вареників

600/100 г 374 грн

Вареники з капустою
та смаженою цибулею

250/50 г 142 грн

Вареники з картоплею
в грибному соусі

300 г 164 грн

270 г 192 грн
200 г 234 грн
200 г 165 грн

КАРТА САЛА
подається з грінками та гірчицею

Сім видів сала
Сало «Генеральське»
Сало в гострій аджиці
Сало в червоному перці
та паприці
Сало з зеленню
Підчеревина в'ялена
з чорним перцем
Підчеревина копчена
Солонина

250/70/50 г 152 грн

ВАРЕНИКИ
(з капустою, картоплею, м’ясом,
куркою, м’ясом зайця)

САЛАТИ

Олів`є з копченою індичкою
та яловичим язиком
Овочевий салат
з домашньою бринзою
Салат із запечених овочів
з телятиною
Зелений салат зі шпинатом,
сиром з блакитною пліснявою,
фенхелем та ожиною

350/50 г 165 грн

Вареники з м’ясом
та вершковим маслом
Вареники з куркою
та шпинатом

175/100/30 г 295 грн
50/30/60 г 105 грн
50/30/60 г 89 грн
50/30/60 г 89 грн
50/30/60 г
50/30/60 г

89 грн
98 грн

50/30/60 г
50/30/60 г

98 грн
98 грн

250/50 г 186 грн

250 г 165 грн

Вареники з м'ясом зайця
в карпатських травах

250/50 г 225 грн

Вареники з чорницею
та солодким
сметанковим соусом

250/50 г 148 грн

Вареники з вишнею
та солодким
сметанковим соусом

250/50 г 148 грн

Якщо у Вас є алергія на будь-які продукти,
будь ласка, повідомте про це офіціанту.

Запрошуємо на гастрономічні прогуянки Дніпром!

Гарячі страви
Гуцульський банош з білими
грибами та бринзою

ГАРНІРИ

300 г 194 грн

Запечена молода кукурудза

200 г

98 грн

Домашні голубці
з копченим м'ясом
в листях молодої капусти

350/50 г 218 грн

Смажена картопля
з цибулею

250 г

86 грн

Котлети по-київськи
з домашнім овочевим
салатом

200/70 г 268 грн

Молода картопля
з маслом та зеленню

200 г

86 грн

250/30 г

121 грн

Вогняні реберця
в медово-томатному соусі

700 г 725 грн

Запечена картопля
зі смаженими лисичками

200 г 268 грн

Філе фермерської качки
зі сливою

210 г 286 грн

Гарячі рибні страви
Закарпатська форель
смажена на вогні
Судак з лопатками
молодого горошку

100*/30 г 178 грн
230 г 298 грн

Смажені бички

100*/30 г 138 грн

Барабулька

100*/30 г 153 грн

Ставридка

100*/30 г

Чорноморська камбала

100*/30 г 295 грн

98 грн

Страви із м`яса
на мангалі
Курча гриль мариноване
в часниковому соусі

100*/15 г 137 грн

Соковитий курячий шашлик

200/30 г 195 грн

Шашлик зі свинного ошийка
з пряним соусом

200/30 г 265 грн

Каре телятини
з пряно-томатним соусом

200/30 г 432 грн

Каре ягняти
з томатним соусом

200/30 г 496 грн

Медальйони з преміальної
яловичини та капустою,
смаженою на вогні
Каре косулі
з маринованими лисичками
М`ясний сет

(перепілка, каре телятини,
шашлик із свиного ошийка,
шашлик з курятини, запечені
овочі, кукурудза та соуси)
* - вагова страва

250/100 г 558 грн

190/50 г 596 грн

Запечена картопля
з підчеревиною на мангалі

250 г 146 грн

Запечені овочі
(помідори, перець, цибуля,
баклажан, кабачок)

Хлібна дошка
Хліб домашній

Підсмажений хлібець

62 грн

60 г

38 грн

СОЛОДКЕ
Фірмовий "Київський торт"

120 г 175 грн

Медовик з
домашньою сметаною

120/30 г 135 грн

Вафельний торт

100/20 г 124 грн

нове Ніжний пиріг з солодким сиром

та яблуками

150/30 г 146 грн

МОРОЗИВО ТА СОРБЕТи
Морозиво Київський торт

100/50 г

Морозиво Пташине молоко

120/60 г 138 грн

Морозиво П’янка вишня
з шоколадом
Морозово чорничне з сиром
з блакитною пліснявою

70/20 г

115 грн

79 грн

150 г 142 грн

170 г

56 грн

Сорбет щавлевий

50 г

56 грн

Сорбет ревнево-малиновий

50 г

56 грн

нове Сорбет динний з м’ятою
840/100 г 790 грн

200/30 г

(пшеничний/житній хліб
з насінням льону та солодовий)

Якщо у Вас є алергія на будь-які продукти,
будь ласка, повідомте про це офіціанту.

