Салати
Salads
Салат зі свіжої капусти
Fresh cabbage salad
Салат “Тещина радість”
/буряк, горіх, чорнослив/

150/10/5

95.00

250/10/5 144.00

/beets, nuts and prunes/

Салат “Олів’є по-царськи”

270/10/ 434.00
15/5
/ікра червона, яйце, зелен.горошок,
картопля, огірки св., майонез,
зелена цибуля, крабове м’ясо,
креветки королівські/

420/5 612.00

Салат з копченим вугрем
/вугор,сівід салат , огірок,
авокадо, руколла, соус
горіховий, соус бальзаміко/

300 444.00

Smoked eel salad

/eel, bean sprouts, cucumber,
avocado, arugula in a balsamic
peanut sauce/

215 305.00

Салат з рожевим тунцем
і полуницею

200 309.00

/руколла, тунець, полуниця,
соус бальзаміко, соус гірчичний/

Salad with pink tuna
and strawberry

Green salad with shrimp

/arugula, shrimp, pineapple, parmesan,
cilantro, cornflowers with olive oil/

/arugula, bean sprouts, avocado, jumbo
shrimp, sea scallops, cherry peppers
with a mustard sauce/

220/20/5 243.00

/cheese, boiled egg, onion, liver of cod/

/руколла, креветки, ананас,пармезан,
кинза, васильки, оливкова олія/

Bean Sprouts with seafood

Salad “Chumatskyi”

Salad with cod liver

/shrimp, japanese salad,
flying fish caviar, scallops, radish
daikon, quail egg, spinach/

/руколла, сівід салат, авокадо,
креветки королівські, морські
гребінці, черрі, соус гірчичний/

255/35/5 525.00

/печені баклажани, помідори,
перець сол., креветки, цибуля, олія/

/сир, яйце, цибуля, печінка тріски/

Flying fish caviar salad

Сівід салат
з морепродуктами

Салат “Чумацький”

Салат з печінкою тріски

/red caviar, egg, green peas,
potatoes, fresh cucumbers,
mayonnaise sauce, green onion,
crab meat and jumbo shrimp/

Зелений салат
з креветками та ананасом

Iceberg lettuce salad

/baked eggplant, tomatoes,
sweet pepper, rabbit, onion, oil/

“Royal Olivier”

/креветки, япон.салат,
ікра лет.риби, гребінці, редис
дайкон, яйце перепелине, шпинат/

/лист салату, сухарі, апельсин,
креветки, соус часниковий/

200/10/5 425.00

/lettuce, croutons, orange and
shrimp with a garlic sauce/

Salad “Happy Mother-in-Law”

Салат з ікри летючої риби

Салат “Айсберг”

275 434.00

/arugula, pink tuna and
strawberries with a balsamic
mustard sauce/

Теплий салат “Дюбарі”

/ телятина, помідор, печериці,
салат лолло росса,
соус гірчичний/

Warm salad “Diubari”

/veal, tomatoes, mushrooms,
Lollo Rossa lettuce with
a mustard sauce/

240 284.00

Салати
Salads
Теплий салат
з м’ясом та шпинатом

245 449.00

/вирізка ялова, шпинат,
авокадо, кунжут, соус бальзаміко/

/tomato, cucumber, sweet pepper,
feta cheese, onion, olives, olive oil/

/beef tenderloin, spinach, avocado
with a sesame balsamic sauce/

250/10/10/5 281.00

/язик, курятина, шинка, огірок св..,
гриби марин., майонез/

Salad “Meat trio”

/Філе кур., смаж. помідор,
сухарики, сир пармезан/

Вінегрет овочевий
з грибами
Vegetable vinaigrette
with mushrooms
Салат “Сеньйор помідор”

210/5 228.00

/arugula, iceberg,large tomatoes
with a balsamic sauce/

Caesar salad

Салат “Поліський”

Fresh tomato and
cucumber salad

210/10/5 156.00

/tomatoes, cucumbers, purple onion,
cornflowers, cilantro with olive oil/

Salad “Poliskyi”

Салат з помідорами
та огірками /гострий/

/chicken liver, onion, mushrooms,
brined cucumber, boiled egg
with a mayonnaise sauce/

Салат Весняний
240/10/5
Salad Vesnianyi (Spring Salad)
Салат “Олів’є”
225/5
Salad “Olivier”

/sausage, fresh and brined cucumbers,
boiled egg, green peas, potatoes,
mayonnaise sauce, green onion/

300/5 152.00

/помідори, огірки, цибуля кримська,
васильки, кинза, олія оливкова/

/chicken fillet, fried tomato,
croutons, Caesar dressing
and parmesan cheese/

/ковбаса, огірки св.. та сол., яйце,
зелений горошок, картопля,
майонез, зелена цибуля/

160 177.00

Salad “Senior Pomidor”

Салат зі свіжих помідорів
та огірків

/куряча печінка, цибуля, гриби,
огірок сол., яйце, майонез/

200/10/5 120.00

/руколла, айсберг, помідори,
заправка бальзамік/

/beef tongue, chicken, ham,
fresh cucumber, marinated
mushrooms with a mayonnaise sauce

Салат “Цезар”

/помідор, огірок, перець сол., фета,
цибуля, маслини, оливкова олія/

200/5 140.00

Salad “Pikantnyi”

Warm salad with
meat and spinach

Салат “М’ясна трійка”

Салат “Пікантний”

141.00
188.00

335/10/5 345.00

/помідори, огірки, цибуля кримська,
перець гострий, васильки,
кинза, олія оливкова/

Spicy tomato and
cucumber salad

/ tomatoes, cucumbers, purple onion,
hot pepper, cornflowers and
cilantro with olive oil/

Салат “Веснець”

/ мікрогрін, помідори черрі, авокадо,
пармезан, соус бальзаміко/

Salad “Vesnets”

/microgreens, cherry tomatoes, avocado,
parmesan with a balsamic sauce/

360 641.00

