
 ОСІННЄ 
МЕНЮ   
 FALL 
MENU



КУХНЯ
DISHES

ГАРБУЗОВІ ДЕРУНИ
Pumpkin pancakes

- cолодкі з медом та сметаною
- солонi з сиром

- sweet with honey and sour cream 
- salted with cheese
 95.00

ШАКШУКА
яєчня в томатному соусі
Shakshuka
the eggs poached in tomato sauce
115.00

САЛАТ ОЛІВ`Є З КУРКОЮ 
АБО З ЛОСОСЕМ
Olivier salad with chiken 
or with salmon
95.00/150.00

САЛАТ З КУРЯЧОЮ 
ПЕЧІНКОЮ
карамелізованим гарбузом 
та грушею 
Salad with leaver
caramelized pumpkin and pear
150.00

САЛАТ З ГРИБАМИ 
І ТЕЛЯТИНОЮ
Salad with mushrooms 
and veal
195.00

КИШ З ГАРБУЗОМ 
ТА ЛОСОСЕМ
Quiche pie with pumpkin 
and salmon
150.00



ПЛАЦИНДИ
- з солодким гарбузом

- з солоним сиром
Placenta cakes

- with sweet pumpkin
- with salted cottage cheese

95.00

ГАРБУЗОВИЙ КРЕМ-СУП 
з беконом або з сиром

Pumpkin cream-soup 
with bacon or with cheese

115.00/135.00

РОЗСІЛЬНИК
 з грибами та свинячими ребрами

Pickled soup 
with mushrooms and pork ribs

115.00

РІЗОТТО 
з грибами або з гарбузом
Risotto with mushrooms 

or with pumpkin
160.00/135.00

МАМАЛИГА 
зі шкварками, бринзою та сметаною

Hominy 
with cracklings, cottage sheep cheese 

and sour cream
135.00

ФАРШИРОВАНА РИБА 
з картопляним пюре

Stuffed fish 
with mashed potatoes

195.00

БЕФСТРОГАНОВ 
з грибами та картопляним пюре

Beef Stroganoff 
with mushrooms and mashed potato

195.00



НАПОЇ
DRINKS

ГАРБУЗОВО-ЯБЛУЧНИЙ 
ФРЕШ

Pumpkin-apple fresh juice
80.00

ЛАВАНДОВИЙ ЛАТТЕ
Lavender latte

65.00

КЕДРОВИЙ КАПУЧІНО 
З МИГДАЛЕМ

Cedar cappuccino with almond
55.00

ЧАЙ З КЕДРОВИМИ 
ГОРІШКАМИ

Tea with pine nuts
55.00

ОБЛІПИХОВИЙ ЧАЙ 
З МЕДОМ

Sea buckthorn tea with honey
65.00

ЧАЙНА КОМПАНІЯ / 1 л
Tea company/ 1 l 

90.00

ДЕСЕРТ
     DESSERT

КРЕМ-КАРАМЕЛЬ 
Cream caramel 

95.00

ГЛІНТВЕЙН 
на білому вині:
- яблучний
- обліпиховий
- безалкогольний
Gluhwein 
from white wine:
- apple
- sea buckthorn
- non alcoholic 
95.00

ГЛІНТВЕЙН 
на червоному вині:
- вишневий
- журавлиновий
- безалкогольний
Gluhwein 
from red wine:
- cherry
- cranberry
- non alcoholic
95.00

ПЕНІЦИЛІН
віскі, медовуха, імбир, лимон
Penicillin
whisky, honey liquor, ginger, lemon
165.00

ХРЕЩЕНИЙ БАТЬКО
віскі, мигдальний лікер та сироп
Godfather
whisky, almond liquor and syrup
165.00


