Холодні закуски – Cold Snacks
Вихід
Ціна
Дошка мандрівника до вина
250g
255
Traveler's board to wine
Тартар з яловичини
195g
210
Beef tartar
Гуакамоле з лососем
185g
200
Guacamole with salmon
Бастурма
50g
80
Basturma

Рамен з куркою
Ramen with chicken

Салати – Salads
Cалат з печеним гарбузом
180g
100
Salad with roasted pumpkin
Cалат нісуаз з тунцем татакі 220g 165
Nisuaz salad with tuna tataki
Cалат з маринованим сібасом
160g
165
Salad with marinated sea bass
Теплий з хрусткою яловичиною 240g
180
Warm salad with crispy beef
Овочевий салат
Vegetable salad
Цезар з куркою
Caesar salad with chicken
Салат з креветками
Salad with shrimps

180g

125

250g

170

200g

220

Гарячі закуски – Hot Appetizers
Фахітос з яловичини
245g
230
Beef fajitas
Кесаділья з морепродуктами
210g
168
Quesadilla with seafood
Веганська закуска
200g
145
з тофу та гарбуза
Vegan snack with tofu and pumpkin
Перші страви – Soups
Гарбузовий крем-суп
з крутонами
Creamy pumpkin soup
Грибний крем-суп
Creamy mushroom soup

380g

Том Ям на кокосовому молоці
Tom Yam with coconut milk

320g

350g

97
110

172

400g

140

Основні страви – Main dishes
Качина ніжка конфі
310g
235
з соусом наршараб
Duck leg confit
with sauce narsharab
Філе сібаса з овочами
180g
210
та гарбузом
Sea bass fillet with vegetables
and pumpkin
Британський Fish and Chips 370g
158
British Fish and Chips
Удон з яловичиною
300g
220
Beef udon
Рис з куркою теріякі
380g
162
Rice with teriyaki chicken
Філе міньйон
з картопляними крокетами
260g
225
Filet mignon
with potato croquettes
Cічений біфштекс під сиром
320g
230
чеддер та пармезаном
Minced beefsteak under cheddar
cheese and parmesan
Бургер Гавайський
475g
200
Hawaiian burger
Бургер Ferenc white
475g
220
Ferenc burger white
Бургер Ferenc black
475g
220
Ferenc burger black
Гриль меню – Grill menu
Стейк філе міньйон
Filet mignon steak
Стейк рібай
Ribeye steak
Стейк піканья ARG
Argentinian picanha steak
Стейк стріплойн ARG
Argentinian striploin steak
Стейк з лосося
Salmon steak

100g

190

100g

185

100g

240

100g

240

100g

180

Гарніри – Side dishes
Овочі гриль
Grilled vegetables
Кукурудза гриль
Grilled corn
Рис
Rice
Фрі
French fries
Картопляне пюре
Smashed potatoes

150g
200g

75
70

150g

40

150g

45

150g

45

Десерти – Deserts
Лавандова панна-кота
150g
Lavender panacota
Смажене морозиво з ананасом 200g
Fried ice cream with pineapple
Сирники з джемом
300g
Cheesecakes with jam
Катаіфі з банановим парфе
100g
Banana kataifi parfait
Білий фондан з ягодами
135g
Chocolate fondant with berries

75
120
110
110
100

Якщо у Вас є на якісь продукти алергія попередьте про
це, будь ласка , офіціанта
In case of the allergy to any substance or product, please
inform the waiter

Дошка мандрівника до вина/пива

Гаргонзола, пармезан, трюфельний сир, хамон,
трюфельна ковбаса, в’яленна конина. Грінки. Намазкакрем-сир з базиліком. Оливки чорні.

Гарбузовий крем-суп з крутонами
Гарбузовий крем-суп на основі курячого бульйон з
вершками, подається з часниковими крутонами та
шматочком запеченого гарбуза, з гарбузовим насінням
та вершками. Запечений гарбуз сорту батернат
.

Салат нісуаз з тунцем татакі
Мікс салат, відварна картопля, спаржева стручкова
квасоля, томати чері, оливки чорні, куряче відварне
яйце, анчоуси,обсмажений тунець татакі в кунжуті,
червона цибуля. Заправка гірчично-труфельна.

Салат з запеченим гарбузом
Мікс салат, печений гарбуз, помідор чері, крем-сир з
базиліком. Заправка гірчично-трюфельна.
Насіння гарбуза. Зерна гранату.

Салат з маринованим сібасом
Мікс салат, філе сібаса в стилі сівіче (фреш лайма,
соєвий соус, цукрова пудра, кунжутна олія), філе
апельсина, авокадо, томати чері, червона цибуля,
насіння кунжуту.

Веганська закуска з тофу та гарбузом
Маринований тофу в соєвому соусі смажений на грилі, з
запеченим гарбузом, з зеленью темпура, з свіжим
шпинатом, томатами чері і насіння гарбуза.

Качина ніжка конфі з соусом наршараб
Качина ніжка конфі подається з овочевим міксом
(стручкова квасоля, бейбі морква, кукурудза, броколі
обсмажені з додаванням пікантного соусу шрірача) та
картопляним пюре і соусом наршараб (гранатовий кислосолодкий грузинський соус).

Філе сібаса з овочами та гарбузом
Філе сібаса обсмажене з травами, подається з
міксом овочів(стручкова квасоля, бейбі морква,
кукурудза, броколі обсмажені з додаванням
пікантного соусу ширіяча) та запеченим гарбузом

.

Філе міньйон з картопляними крокетами
Філе міньйон обсмажене з травами на грилі. Прожарка
медіум (рекомендована), подається з крокетами із
картоплі та зелені з додаванням пармезану, обсмажені
в сухарях панко. Политі соусом вершковий деміглас.

Січений біфштекс під сиром чеддер та пармезан
100% яловичий біфштекс, обсмажується на грилі з
додаванням сиру чеддер, пармезану. Подається з
соленими огірками та картопляними брусками
приготовленими за лондонським рецептом.

Лавандова панакота з ягідним кулі
Панакота з перекладу означає варені вершки.

