Гарячі закуски
Hot Appetizers
Судак у пивному клярі
250/50/5
Pike perch in a beer batter
Котлета рибна в овочах
100/50/5
Fish cakes with vegetables
Ковбаса домашня
100/200/40/
з дерунами та шкварками
90/5
Homemade sausage
with hash browns and bacon
Асорті ковбасок-гриль
400/100/5
Assorted grilled sausages
Українська ковбаса
200/40/20/5
зі шкварками
Ukrainian sausage with crispy bacon
Пшоняна ковбаса
250/40/50/5
зі шкварками та соусом
з білих грибів та сметани
Wheat sausage with crispy bacon
and mushrooms - sour cream sauce
Свинячі вуха тушковані
300/5
Boiled pigs’ ears
Мізки смажені
200/10/90/5
Fried brains
Хвости телячі,
1000/180/5
тушковані (вагові)
Stew veal tails (weight)
Картопляні крокети
210/50/5
з беконом та сиром
Potato Croquettes
with bacon and cheese

254.00
113.00
224.00

336.00
134.00

152.00

281.00
221.00
621.00

134.00

270/5
Потрyхи свійської птиці
з грибами в сметанному соусі
Giblets with mushrooms
in a sour cream sauce
Голубці з м’ясом та рисом 427/50/5
Stuffed cabbage
with meat and rice
150/5
Гриби запечені
в сметанному соусі
Baked mushrooms
in a sour cream sauce
150/75/5
Печериці смажені з
цибулею в сметанному соусі
Fried swiss brown mushrooms
with onion in a sour cream sauce
200/5
Печериці фаршировані
запечені

186.00

236.00

135.00

141.00

180.00

/кур.філе, цибуля, гриби смаж.,
сир майонез/

Stuffed, baked swiss brown
mushrooms

/chicken fillet, onion, fried mushrooms,
cheese in a mayonnaise sauce/

270/30/5
Картопляні зрази
з капустою
Zrazy of potatoes with cabbage
240/30/5
Зрази з тельбухами
та грибним соусом
Potato pockets filled
with giblets and mushrooms sauce
370/5
Перець з м’ясом та рисом
Stuffed pepper with meat and rice

152.00

134.00

194.00

Гарячі закуски
Hot Appetizers
Млинці з ікрою чорною 110/15/30/5 1089.00
Crepes with black caviar
Млинці з ікрою червоною 110/30/30/5 284.00
Crepes with red caviar
Млинці з сьомгою
140/35/5 213.00
Crepes with salmon
Млинці з м’ясом
250/50/5 173.00
Crepes with meat
Млинці з кур. тельбухами 250/50/5 134.00
Crepes with chicken giblets
Млинці з курятиною
200/50/5 158.00
та грибами
Crepes with chicken
and mushrooms

Деруни з грибами 300/50/40/40/5
та шкварками
Hash browns with
mushrooms and crispy bacon
Деруни з грибами 300/50/30/40/5
та сиром
Hash browns with mushrooms
and cheese
300/100/5
Деруни зі сметаною
Hash browns with sour cream
350/5
Спагеті Карбонара
Spaghetti Carbonara
200/25/10/5
Деруни з червоною
ікрою
Hash browns with red caviar

194.00

198.00

144.00
290.00
278.00

Вареники
Vareniki
Вареники з судаком
200/40/5 242.00
під вершково-ікорним соусом
Vareniki with pike perch
in sour cream caviar sauce
Вареники з м’ясом
200/40/40/5 134.00
Vareniki with meat
Вареники з лівером
200/40/40/5 99.00
Vareniki with liver, lungs and heart
Вареники з курятиною, 200/45/40/5 122.00
квасолею та печерицями
Vareniki with chicken,
mushrooms and beans
Вареники з капустою
200/40/40/5 74.00
Vareniki with cabbage
Вареники з картоплею,
200/25/40/ 95.00
грибами та шкварками
40/5
Vareniki with potatoes,
mushrooms and crispy bacon
Вареники з картоплею, 200/45/40/5 111.00
сиром та шкварками
Vareniki with potatoes, cheese and crispy bacon

Вареники з гречаного 200/40/40/5
борошна з картоплею
та грибами
Vareniki of buckwheat flour,
mashed potatoes and mushrooms
Вареники з солоним сиром 200/40/
40/5
та шкварками
Vareniki with salty
cheese & crispy bacon
Вареники з пікантним 200/10/40/5
сиром
Vareniki with strong cheese
Пельмені українські 200/5/25/40/5
Ukrainian dumplings
with meat (pork)
Пельмені з кроликом 200/5/25/40/5
Ukrainian dumplings with
rabbit’s meat
Галушки “Полтавські” 200/200/5
Halushky “Poltavski”

111.00

125.00

152.00

134.00

273.00

155.00

