FUSION MENU
Ікра щуки зі сметаною і кростінами
з бородінського хлібу
40/50/30/50 450,00
Карпаччо із лосося з тунцем
і лимонно-медовим соусом
130 295,00
Моцарелла зі свіжими і в`яленими томатами
з соусом песто
200 170,00
Карпаччо із телятини, подається з руколою,
сиром Пармезан і соусом Бальзамік
70/50 265,00
Малосольні огірки
100 30,00

Салат з тунцем гриль, авокадо, огірком
і азіатським соусом
Салат з індичкою, салатом ромен,
авокадо, томатами і пармезаном
Салат Грецький
Салат зі слабосоленим лососем, сиром фета,
томатами, салатним листям і лаймовим соусом
Салат з молодої капусти з огірком
або редискою на вибір

200

275,00

180 185,00
150 150,00
200 185,00
150

85,00

ХОСПЕР МЕНЮ
Окрошка м'ясна
або грибна на ваш вибір
(на квасі або кефирі)
Томатний гаспачо
Солянка м`ясна
Український борщ
з квасолею
і свинячими ребрами
Том- ям з морепродуктами
Курячий бульйон
з тортоліні з кролика

240 125,00
240 175,00
200/30 130,00
250/30 115,00
250 340,00
250 120,00

Телятина на кістці з картопляно-вершковим пюре,
печеним камамбером, аспарагусом
і трюфельним соусом
220/180 475,00
Курча смажене з соусом із печених овочів
та соусом халапеньо
380/80 310,00
Стейк камбали тюрбо з картопляно-сирним пюре
і запеченими томатами чері*
100/90 420,00
Судак зі смаженим шпинатом, в'яленими
томатами, томленою квасолею
і соусом бер-блан
100/150 340,00
Філе лосося з пюре із молодого
горошку та спаржею
120/120 470,00
*вагова страва, ціна вказана за 100 г

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Тигрові креветки
в часниково-лимонному соусі *
Курячі крильця з гостросолодким соусом
Кабачок смажений з часниковим соусом
Хачапурі мегрельський
з подвійним сиром

100/50 720,00
290/50 240,00
150/50 85,00
350 140,00

МАНГАЛ МЕНЮ
Шашлик з лосося
200/120/50 360,00
Шашлик зі свинячого ошийка
200/120/50 290,00
Шашлик з курки
200/120/50 240,00
(подається в лаваші
з маринованою цибулею і соусом Чилі)
Соуси на ваш вибір
(аджика домашня, ткемалі,
тайський, тар-тар, чилі)
50 35,00

Кубдарі з м'ясом
Лаваш-гриль з сулугуні,
томатами і соусом Ткемалі
Вареники в асортименті,
подаються зі сметаною

350 140,00
110/40

85,00

200/30 145,00

*вагова страва, ціна вказана за 100 г

ПАСТА/ВОК
Спагеті карбонара
Фунчоза з овочами
Кольорова капуста з кокосовим
молоком та соєвим соусом
Рис з яловичиною, овочами і грибами шиітаке

250 245,00
250 250,00

Овочі гриль на ваш вибір
Запечена картопля з часником
Молода картопля з вершковим маслом і зеленню

100 55,00
150 55,00
150 85,00

250 120,00
250 180,00

