Салати

Салат з тигровою креветкою, восьминогом, кальмаром, томатами чері
та соєво-часниковим соусом з
базиліком і лаймом (180 г)

Сирна дошка
450

Салат з яловичиною, солодким перцем,
сиром камбозола та журавлиновим
соусом (200 г)
290
Салат зі слабосолоним лососем,
печеним гарбузом, фетою, шпинатом,
базиліком і цитрусово-соєвим
соусом (180 г)
Салат з пряною в'яленою сливою,
прошуто, буфало, руколою
і горіховим соусом (150 г)

210

190

Салат зі смаженою куркою, картоплею,
огірком, томатами і соусом Нісуаз (200 г) 180
Салат грецький (180 г)

Салат з баклажаном, тофу, томатом,
салатними листями та азіатським
соусом (200 г)

145

Ікра щуки зі сметаною
і кростінами з бородинського
хлібу (40/50/30/50 г)

Бурата з руколою, томатами, абрикосовим кюлі та чіабатою з песто (260 г)
Рійєт з качки з гарбузово-грушевим
пюре, трюфельним маслом
і підсмаженим цільнозерновим
хлібом (100/100 г)

Грана падано, камбозола, камамбер,
бергадер (50/20 г)*

Брезаола, прошуто, копа ді парма, салямі
мілано (50/10 г)*
155

*вартість вказана за один сорт сиру

155

(подаються з в’яленими томатами та каперсами)

*вартість вказана за один вид м’ясного делікатесу

Страви з м’яса

Качина грудинка з пюре з цвітної
капусти, спаржею і соусом
із соснових шишок (120/150г)
Філе телятини з печеним
баклажаном, броколі
та трюфельним соусом (100/150г)
RIBEYE (Америка)*(100г)

380

320

Котлета куряча з бататом, пюре з
пастернаку і соусом з беконом
і лисичками (100/140 г)

Ребро свинини з овочевим соте (180/150г)

240

Бичачий хвіст з трюфельно-вершковою
полентою і білими грибами(300/150г)
350

Стейки
550

260

NEW-YORK (Америка)*(100г)

550

*вагова страва, ціна вказана за 100 г

Страви з риби
(риба готується в хоспері)

450
385

275

Філе оселедця Матіас з солодовим хлібом,
цибулевим мармеладом, картоплею і
печеним солодким перцем (70/90 г)
240
Авокадо з апельсином, кіноа,
руколою і мікрогрином (170 г)

(подається з трюфельним медом i волоським горiхом)

125

Холоднi закуски

Супи

М’яснi делiкатеси

175

Стейк з тунця зі спаржевою квасолею,
картоплею і маслинами (150/100 г)
570
Філе лосося запечене в гірчичній
глазурі з птитимом, овочами
та креветкою (100/150 г)

*вагова страва, ціна вказана за 100 г

Тигрові креветки в часниковолимонному соусі * (100/50 г)

Запечене курча з овочами,
подається з пітою (250/80 г)

465

Стейк камбали тюрбо з картопляносирним пюре і запеченими томатами
чері* (100/90 г)

420

Смажене філе судака з запеченим
перцем і часником в соусі пілаті і картопляно-сирним пюре (100/150 г)
340

Гарячi закуски

Смажені квіти цукіні з начинкою
з рікоти в пивному клярі (140 г)

720

260

210

Запечені морські гребінці
в білому вині з часниковим
соусом з томатами (70/30 г)

Запечений хумус з бринзою і
сулугуні, подається з пітою (150/80г)

*вагова страва, ціна вказана за 100 г
— веганські страви

415
105

Рибний суп з томатами
і зеленню (250/50 г)

Крем-суп з томатів зі смаженою
тигровою креветкою (250 г)

Крем-суп з грибів зі смаженим курячим стегном (250г)
Крем-суп з гарбуза з лососем (250 г)

260
250
230
190

Консоме із качки з гречаною
локшиною, овочами
і трюфельним маслом (250 г)

150

Тальятеле
з морепродуктами з томатним
соусомта грана падано (300 г)

345

Ризото зі спаржею, грибами,
шпинатом і рослинними вершками
з соєвим соусом (300 г)

245

Паста та Ризото

Карбонара букатінi (250 г)

245

Равіолі болоньєзе з соусом Пілаті
і грана падано (250 г)

230

Птитим з овочами
та грана падано (150 г)

115

Картопля печена з часником
та зеленню (150 г)

55

Пенне чотири сири (250 г)

Гарнiри

Рис вершковий
зі шпинатом (150 г)

Картопляне пюре з трюфельним
маслом (150 г)
Овочі гриль, печені в хоспері,
в асортименті (100 г)

205

55

55
55

Будь ласка, повідомте офіціанту, якщо у вас є алергія на будь-які продукти. Цей буклет є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор ресторану. Винагорода офіціантові вітається, але залишається на ваш розсуд. Будь ласка, візьміть до уваги, що до суми вашого рахунку будуть додані 5% за клубне обслуговування.

