


Овочеве канапе з сиром Фета

Сирне канапе 

Канапе «Міні Капрезе»

Канапе з салямі

Канапе з копченим м'ясом

Канапе   з тигровою креветкою

Канапе з лососем

Канапе з філе з оселедця

Валован з червоною ікрою

Канапе фруктове

1 шт/30         13

1 шт/20         17

1 шт/20         15
 
1 шт/15          12

1 шт/20         12

1 шт/18         36

1 шт/20         31

1 шт/20         12

1 шт/15          23

1 шт/15          12

Ôóðøåò
Вага,
гг

ЦіЦ на,
грн.

ÔÔÔÔÔÔÔÔóóóóððððøøøøøøøøååååååòòòòòòòò -- ööööööööåååååååå ïïïïïïðððððððååêêêêêððððððààààààññññííííèèèèèèèééééé ïïïïîîî÷÷÷÷ààààààòòòòòòòîîîîîîîêêêêêêêê ââââââààààøøøøîîîîããããããîîîîîîî ññññââââÿÿÿÿòòòòàààà,,,
ööööööööåååååå êêêêêêððððððàààààññññññèèèèèèèèâââââîîîî,,,, öööö³³³³³³³êêêêààààââââîîîî ³³³³³ ññññìììììàààà÷÷÷÷ííííííííîîîîîîîî!!!!

ÂÂÂÂÂÂÂÂ îîîîî÷÷÷÷÷÷³³³³³³³êêêêêêêóóóóóóóóââââââââàààààííííííííí³³ òòòòòòòòòîîîîðððððæææææåååååññññòòòòòââââàààà ââââââààààààøøøø³³³³³³ ããããããîîîîîñññññññòòòòòòòòò³³³³³ ííííííåååååå ááááááááóóóóóóóóääääääóóóóóòòòòòüüü íííííóóóóóäääääüüüüãããããããóóóóóâââââàààààòòòòòòòòòèèèèèè,,,,
ààààà ááááááóóóóóäääääóóóóóóóòòòòòòüüüüüü ççççççççààààéééééíííííííÿÿÿÿÿÿòòòòòò³³³ ïïïðððððèèèºººììììííííííîîîîþþþþþþ ³³³³³³ äääääääóóóóóóóóøøøøøøåååååâââââíííííîîîîîîîîþþþþþþþþ ññññññïïïïïïððððððððààààààààââââââââîîîîîîîîþþþþþ:::::: ñññïïï³³³ëëëëêêêêêóóóóóââââââââààààààòòòòòòòòèèèññÿÿÿÿÿ,,,, ñññññññììììììììàààà÷÷÷÷÷ííííîîîî

ïïïïïïïåååååååððððððððåååååêêêêêêóóóóóóóøøøøóóóóóóóâââââàààààòòòòòèèèèèèèè,,,, ââââââââææææææåååååååå ïïïïîîîîîî÷÷÷íííóóóóòòòòòòòüüüüüü ïïïï³³³³äääääííííí³³³³³ììììììàààààòòòòòèèèè òòòòòòîîîîîîñññññòòòòòèèèèèèè ççççççççààààà ââââââââèèèèííííííóóóóóóââââàààààòòòòòöööö³³³³³âââââ òòòòòîîîîîîððððððæææææååååååñññññññòòòòòòòòâââââââààààààà
³³³³ îîîîîääääääííííííîîîîîîççççççççíííííííààààà÷÷÷÷÷÷÷íííííîîîîî ááááááááóóóóóóóóääääääóóóóóóóòòòòòòòòüüüüü ÂÂÂÂÂÂÂÂàààììììì âââââäääääÿÿÿÿÿ÷÷÷÷÷÷÷÷ííííí³³³³³³ çççççççààààà òòòòòòòòàààààêêêêêêóóóóóó òòòòòóóóóóóóððððððððáááááááááîîîîòòòòóóóóóó ïïïïïïððððððîîî íííííèèèèõõõõ!!!!

ÍÍÍÍÍÍÍÍààààøøøø³³³³ îîîîôôôôô³³³³³³³öööööööö³³³³³àààààíííííòòòòòòòòèèèèèèè ïïïïïïîîîîîäääääääááááááááààààààààþþþþþþþòòòòòòüüü ïïïïðððððîîîîî òòòòòåååååå,, ùùùùùùùîîîîîîîááááááá óóóóóóó ââââââààààøøøøèèèèèèèõõõõõõ ãããããîîîîññòòòåååééé âââââ êêêêêêååëëëëèèèèèèèèõõõõõõõõàààààààààõõõõõ
ççççààààààââââââââæææææäääääääääèèèèèè ááááóóóóëëëëèèèè íííààààïïïïïïïïîîîîîî¿¿¿¿¿¿ ³³³³³³ ííííååååå ííííààâââ''ÿÿÿççççççëëëèèèèèâââââââîîîîîîîî çççççççççàààààààààïïïïïïïððððððððîîîîîîïïïïîîîîîîíííííóóóóóóþþþþþòòòòòòòòüüüüüüüü ññññññììììììààààààà÷÷÷íííííí³³³ çççççààààêêêêêêóóóóóóóññññêêêêêèèèèèè....

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔóóóóóóóðððððððøøøøååååòòòòòò-----ööööööööåååååååå ïïïïïïïïððððððððååååêêêêðððððððàààààññññññííííííííèèèèèèèèéééééé ïïïïîîîîîî÷÷÷÷ààààòòòòòîîîîîîêêêêê
ÂÂÂÂÂÂÂààààààààøøøøøøøøîîîîîîããããîîîîîî ññññâââââââââÿÿÿòòòòòòàààà!!!!!!!!



ÑÑÑÑÑÑÑaaaannnndddddyyyyy bbbbaaaarrrr ––– ööööööåååå ííííííåååå ïïïïïïððððððîîîîñññññòòòòòîîîîî ñññññîîîîëëëëëîîîîîääääääêêêêèèèèèéééééé ñññññòòòòòò³³³³³³ëëëëëë,,,,,,
ààààà âââââ ïïïïïåååååðððððøøøøøóóóóóó ÷÷÷÷÷÷ååååððððððããããóóóóóó ààààòòòòòòòììììììîîîîîîîñññññôôôôôôååååððððàààààà ññññââââââÿÿÿÿÿòòòòàààààà!!!!!!!

ÊÊÊÊððððààààññññèèèèââââîîîî ññññåååååððððððââââ³³³³ðððððîîîîââââââàààààííííèèèèéééé ³³³³³ ïïïïïððððèèèèèèèêêêêððððððàààààøøøøøøåååååííííííèèèèèééééé îîîîîîêêêêêêðððððåååååììììììèèèèèèééééééé ññññññòòòòòò³³³³³³ëëëëëë,,,, ààààààáááááááîîîîî ííííííàààààââââââ³³³³³³òòòòòòüüüü öööö³³³ëëëààà ççççîîííàà
çççç ââââåååëëëëèèèèêêêêêîîîîþþþþ êêêê³³³³ëëëëüüüüêêêê³³³³ññññòòòòòòòþþþþþ ñññññîîîîëëëëëîîîîäääääîîîîîùùùùù³³³³³âââââ,,,, ííííííàààààïïïïïîîîîî¿¿¿¿¿¿ââââââ ³³³³³³ êêêêêêððððððððàààààñññññèèèèèââââââîîîîîîãããããîîîîî òòòòòòîîîîîîððððððòòòòòòààààààà ññññññòòòòòòàààààààºººººº ððððððîîîîîääääääçççççèèèèííêêîîîþþþþ

ááááóóóóääääääüüüüüü--ÿÿÿÿÿÿÿêêêêêîîîîîããããããîîîîîî ââââààààøøøøîîîîãããããîîîîî òòòòòòîîîîîîðððððððææææååååñññññòòòòòâââââàààà,,,,,, ââââââ³³³³³³äääää ïïïïïïïèèèèøøøøííííèèèèèõõõõõõ âââââåååååñññññ³³³³³ëëëëëëüüüüü ääääääîîîîî äääääääèèèèèèèòòòòòÿÿÿÿÿ÷÷÷÷÷èèèèèèèèõõõõõõ äääääääíííííí³³³³³ââââââ ííííííààààððððîîîîäääææææææåååååííííííüüüü..
ÄÄÄÄÄÄîîîîî òòòòîîîîããããããîîîîîî ææææ,, ööööööÿÿÿÿÿ ççççççîîîîîîíííííàààà îîîîîôôôôôôîîîîðððððììììììëëëëëÿÿÿÿÿººººòòòòòòüüüüññññÿÿÿÿ òòòòòààààààêêêêêèèèèìììì ÷÷÷÷èèèèèííííîîîîîìììììì,,,,, ùùùùùùùîîîîîî ñññññààààììììììààààà ïïïïïîîîî ñññññîîîîîáááááá³³³³ ñññññòòòòòàààààºººº

îîîîêêêðððððààààñññññîîîîþþþþ ñññññââââÿÿÿÿòòòòòòòàààààà:::: ôôôôôôôîîîîîòòòòòòîîîîîîççççîîîîîîîííííííîîîîþþþþþ,,,, ììììì³³³³ññññññööööööååååååìììììì äääääëëëëëÿÿÿÿÿÿ ñññññåååååëëëëëëôôôôôôô³³³³
³³³³³ ìììììì³³³³ñññööööååìììì áááááá³³³³³³ëëëëëëÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿêêêêêîîîîîããããîîîîî ççççàààààâââââââæææææääääääèèèèè ïïïïïððððððèèèèèèººººìììììííííîîîî ïïïïåååååðððððððååååááááááóóóóóóââââàààààòòòòòèèèèèè ããããîîîîîñññññòòòòòòÿÿÿÿÿìììììì.

ÍÍÍÍÍÍ³³³³ÿÿÿÿêêêêèèèèõõõõõ ðððððààààììììîîîîêêêê ³³³³ êêêêêîîîîîððððððäääääääîîîîíííí³³³³ââââ âââââ îîîîôôôôôôôîîîîððððððìììììëëëëëååååíííííííí³³³³³³³ áááááááàààààààððððððóóóóóóó
ççççççç ññññññîîîîîëëëëëîîîîîîääääääîîîîùùùùùùùùàààààààìììììììèèèèè íííííåååìììàààº!!

Candy Bar

Маскарпоне з ягодами в мартинці

Капкейк    

Кейк-попси

Безе з ванільним кремом

Заварні тістечка з ванільним кремом

Корзинка з фруктами

Профітролі з карамеллю

Профітролі з шоколадом  

Фруктова тарілка: 
виноград, ківі, апельсин, груша, яблуко, банан, ягоди

1 пор/50       42

1 шт/60        17

1 шт/25         17

1 шт/20         12

1 шт/50        17

1 шт/65        32

1 шт/60        14

1 шт/65         15

500               125

Вага,
гг

ЦіЦінана,,
гргрн.



Õîëîäí³ îâî÷åâ³ çàêóñêè

Асорті зі свіжих овочів та зелені:
помідори, огірки, перець болгарський, редис, зелена цибуля, зелень

Асорті соління: 
мариновані помідори, малосольні огірочки, мочені яблука, 
маринована капуста, маринований солодкий перець, 
маринований часник, зелена цибуля

Асорті з лісових грибів:
мариновані опеньки і маслюки

Опеньки лісові мариновані по-домашньому

Ікра «по-одеськи» 
з печених баклажанів, з тостами з чорного хліба

Смажений перчик по-одеськи 
з соусом зі свіжих помідорів і кропу

Смажені кабачки з часниковим соусом

Помідори «по-італійськи»

Рулетики з печеного перцю 
фаршировані сиром Фета

Рулетики з баклажанів
з начинкою з горіхової пасти та помідорів

Асорті Пхали:
з баклажан, з червоної квасолі і буряка, з стручкової квасолі 
і шпинату

Баклажани «Вогник»
із смажених баклажанів з гострим соусом з помідорів, з горіхами

Перець болгарський маринований в меду                                                                                                                          

Маслини чорні 

Оливки  

Лимон

 

  

                                                                                                                                        

ВаВаВВаВ гага,,
гг

ЦіЦінана,,
гргрн.н.

300      80

550      110

200      95

150      80

250/40      75

250/50     110

200     110

300      75

250      90

220      70

200      135

200      65

200      65

100      55

100      55

50      10



Õîëîäí³ ì'ÿñí³ òà ðèáí³ çàêóñêè

Ікра щуки заправлена рослинним маслом і цибулею. 
Подається з тостами і вершковим маслом

Млинці з червоною ікрою

Асорті з домашніх копченостей: 
сало, підчеревок копчений, селянська ковбаса, м'ясо копчене

Баструма

Асорті сала  з бородінським хлібом та гірчицею

Куряча шийка фарширована грибами

Буженина шпигована часником і морквою 
з маринованими огірочками

Рулет фарширований млинцями з курячим м'ясом і грибами, 
з майонезним соусом 

Язик запечений в спеціях з огірочком і майонезом       

Холодець з домашнього півня з хріном та гірчицею

Млинці з лососем та сиром Філадельфія                                                 

Карпаччо з сьомги маринованої в лаймовому соусі,
з руколою, чері, каперсами і сиром Пармезан  

Риба фарширована                                                                                                                      

Форшмак «по-одеськи» з оселедця 
з маслом і тостами з бородінського хліба

Оселедець з запеченою картоплею і маринованою цибулею                                      

Скумбрія домашнього посолу з запеченою картоплею 
і маринованою цибулею

Тюлечка чорноморська з запеченою картоплею 
і маринованою цибулею

Сирна дошка з виноградом, грушею, горіхами і медом

Чорнослив з горіхами, маринований у вині 
Подамо зі сметаною                                              

          

50/80     310

Вага,
гг

ЦіЦінана,
гргрн.

170    310

250    155

50      75

100/100/30      75

180/30      75

100     120

250/50      95

100      110

350/60      115

300      135

100     145

100      55

160/50      75

100/150      80

1/2шт/150      85

100/150      60

240/50     145

250      77



Ñàëàòè
ВаВагага,
гг

ЦіЦінана,,
гргрн.н.

Салат «Грузинський» 
зі свіжими овочами, кінзою і горіхами

Салат з печених овочів і грибів у горіховому соусі з Песто,
з зеленим міксом, руколою, чері та волоськими горіхам
 
Олів'є: 
Салат Олів'є з куркою
Салат Олів'є з малосольною сьомгою
Салат Олів'є з креветками

Шуба:
Оселедець під шубою
Лосось маринований під шубою
   
Цезар:
З куркою-гриль
З креветками
З лососем-гриль

Салат з прикопченого курячого філе, ананаса, персика, грибів, 
стебла селери, картоплі і оливок з майонезним соусом 

Салат Дамский 
Салат з відвареного курячого філе, яблук, моркви, стебла 
селери, зеленого міксу, гарбузового насіння, горіхів і родзинок 
з медовим соусом

Салат-вок гарячий з телятини, овочів та печериць з міксом 
із зелених салатів та чері        
   
Салат з телятини, копченої свинини 
маринованих грибів, помідорів,солоних огірків, картоплі 
з майонезним соусом 

Салат теплий Морський 
Салат з лосося, кальмарів та мідій з зеленим міксом, чері, 
болгарським перцем і селерою з устричним соусом                                                 

Салат з качиної грудкою, карамелізованими яблуками, 
зеленим салатом з мигдалем і ягідним соусом

Салат з індички-гриль з міксом із зелених салатів, 
філе апельсина і мигдалем під медово-апельсиновим соусом                                                                                      

250      75

250      95

370      85
300     105
370     105

350      80
350     150

270     135
250     160
250     165

350      110

300      80

300      110

300      110

270     190

260/50     225

200     155



Ãàðÿ÷³ çàêóñêè
ВааВВаВ гага,,
гг

ЦіЦінана,,
гргрн.н.

Ïåëüìåí³ / Õ³íêàë³ / Âàðåíèêè

Пельмені з м'ясом в шафрановим соусом

Хінкалі: 
зі свининою і яловичиною
з бараниною

Вареники: 
з м'ясом зі сметаною
з картоплею та смаженою цибулею
з капустою
з сиром солоним 
з сиром солодким
з вишнею
з маком

350      75

Ãîëóáö³ / Êàðòîïëÿíèêè / 
Ïå÷åðèö³ ôàðøèðîâàí³ / Ôð³

Голубці з м'ясом зі сметаною 

Картопляники з грибами та грибним соусом

Печериці фаршировані морепродуктами

Печериці фаршировані куркою 

Сир Сулугуні-фрі з ягідним соусом

Кальмари-фрі з соусом тар-тар

3 шт      65
3 шт      85

350/50      95
350/50      60
350/50      60
350/50      75
350/50      75
350/50      60
300/50      85

250/50      75

260/70      75

220      120

220      90

200/50      99

150/50     145



Êîêîòè
Кокот грибний

Кокот з куркою та грибами 
 
Кокот з морепродуктами

250      85

Õà÷àïóð³/ Ëàâàø /  Øòðóäåëü
 

Хачапурі: 
По-мегрельські
По-аджарськи
По-мегрельськи зі шпинатом і зелені
Кубдарі з м'ясом  

Лаваш:
з сиром Сулугуні та помідорами
з сиром Сулугуні та зеленню

Штрудель з м'ясом

Êðåâåòêè

Креветки королівські смажені з часником та лимоном

Хвости тигрових креветок в устричному соусі   

250      90

250      130

100     210

130     185

400      110
400      110
400      110
400      90

250      87
200      87

100      45

Налисники з м'ясом зі сметаною

Млинці з куркою та грибами 

Млинці з солодким сиром, родзинками та в'яленої журавлиною

Пончики з м'ясом зі сметанно-грибним соусом 

Íàëèñíèêè / Ìëèíö³ / Ïîí÷èêè

250/50       90

250       90

200       75

300/50       80

ВаВагага,
ггг

ЦіЦінана,,
гргрн.н.



Ãàðÿ÷³ ì'ÿñí³ ñòðàâè ç ìàíãàëà
ВаВагага,,
гг

ЦіЦіЦ нана,,
гргрн.н.

Шашлик з курячого філе 

Шашлик зі свинини

Шашлик з телятини

Свинячі ребра

Челогач свинячий  

Асорті на компанію:  
Курка, Свинина, Свинячі ребра, Телятина
 
Люля з баранини 

Люля з курки

                                                                                    

250     130

250     165

250    240

250     180

1 кг    650

200     175

200     105

200     185

Ãàðÿ÷³ ì'ÿñí³ ñòðàâè
Ковбаски з курки

Ковбаски зі свинини
 
Стейк з телятини 

Свинина-гриль 

Філе куряче-гриль

Філе індички-гриль 

Бараняча нога запечена

Окорок свинячий запечений

Печінка смажена з яблуками

Курка, фарширована грибами

Качка, фарширована яблуками,
запечена з медової крихтою

200      110

200      110

100      110

100       85

100       55

100       75

100/50      85

100       85

110/140      85

100      40

100      90



Ãàðÿ÷³ ðèáí³ ñòðàâè
ВаВагага,,
гг

ЦіЦінана,,
гргрн.н.

Шашлик із сьомги  на мангалі

Стейк з судака 

Стейк з лосося

Рибне рагу з сьомги, судака і овочів в устричному соусі

Соте з морепродуктів в вершковому соусі

Скумбрія, запечена на вугіллі 

Биточки з тюлечки

100     165

300     250

300/50     225

1 шт      115

200      90

100     180

100     160

Ãàðí³ðè

Картопля по-селянськи з копченим салом, 
печерицями та часником 

Половинки картоплі, запечені з підчеревиною і часником

Картопляні кульки з грибним соусом 

Картопля-фрі з соусом BBQ

Печериці гриль 

Овочі гриль

270      75

300      60

250/50      60

140/50      55

200/50      55

420/50      110



Õë³á
Багет білий 

Багет темний  

Фокачча з оливковою олією та розмарином

Фокачча з пармезаном та розмарином 

Традиційний італійський хліб  з томатами, оливками, 
маслинами і цибулею

1 шт      20

1 шт      20

250      40

270      55

6 шт      27

Ñîóñà
Ткемалі 

Аджика  

Наршараб

Тар-тар

Шашличний 

Оригінальний

Майонез

Сметана 

Хрін

Гірчиця 

50      20

50      20

50      20

50      20

50       10

50       10

50       10

50       10

50       1050       10

50       10

ВаВаВВ гага,
гг

ЦіЦінана,,
гргрн.н.



Òîðòè
Торт «Шоколадний Наполеон»     

Торт «Наполеон»
з листкових коржів просочених заварним кремом з горіхами                                                                      

Торт «Шоколадно-кокосовий»
на основі шоколадного бісквіту з заварним кокосовим кремом єі шоколадною 
глазур'ю

Торт «Макове-Грильяжний» 
з бісквітно-макових коржів і шоколадно-грильяжного крему

Торт «Естерхазі» 
з мигдальних коржів з вершковим кремом, 
зверху покритий глазур'ю і шоколадом

Торт «Медовик»
з медових коржів зі сметанним кремом, 
горіхами і чорносливом

Торт «Чізкейк»

Морозиво

Фруктове плато

100       32

ВаВагага,,
гг

ЦіЦінана,,
гргрн.н.

100       32

100       32

100       45

100       45

100       35

100       45

50       30

500      125



                                                         Вермути і настоянки    50 мл 

Martini Bianco, Extra Dry, Rosso
Becherovka

                                                                  Горілка    50 мл

Nemiroff
Хортиця Преміум
Absolut                       
Grappa 

                                                                   Віскі    50 мл

Jonnie Walker  Red  Label
JimBeam
Jameson 
Chivas Regal 12 YO 
 
                                                          Коньяки і Бренді   50 мл

Аркадія
Martell  V.S. 
АрAрAт  3*

                                                                       Джин   50 мл

Beefeater   
 
                                                                          Ром 50 мл

Bacardi Superior              
Bacardi Black 

                                                                        Текіла   50 мл

Текіла Sierra 
 
                                                                         Лікери   50 мл

Limoncello «OLIO»
Baileys

                                                                             Пиво

Чернігівське світле
Чернігівське біле нефільтроване 
Velkopopovicky Kozel темне
Безалкогольне                                                                                                                                     

 Áàð
  - Алкогольні напої -

ОбОб'єєм,м
млмл

ЦіЦінан ,,
гргрн.н.

45
70

35
40
65
110

95
80
95

160

90
180
75

90

70
70

90

35
90

300/500     35/60
300/500     42/70

450           75
500           70



- Вино -
Ігристе Вино  
«Французький Бульвар» брют, полусладкое, полусухое .. .. .. .. .... ... .. .. ..  .. .. .. ..  .. ... .. ... ... ..  ....  . ... .. . ...  .. . .. .  .. .

Prosecco Abbazia. .. 
.. ..  .. ... .. . ... .. ... . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. ...  .. . .. . .. .. .... .. .. ...  .. .. . .. .. ... ... .  .. .. . . . .. . .  ... .. . .. .. . .. .. ..   

Домашні Вина  
Червоне, рожеве, біле .  .. .. .. ..  .. .. .. ..  . . . .. . .. ... .  ... ..  . ...  . ... ..  .. .. . .. .. .. . . .. .. .. ...  . .. ....  .... ... .. . .. . .  ...  . . .... ... . .... ... .... .. ... ... .. ...                                                                                                         

Червоне  
Bardolino, Italia.. ..  .. .. ..  . .. .. ..  .. ... .. .. .. .. .  .. .. .. .. .. ..  .. .. .. . . ..  .. ..  . ..  .. .. .. .. .  . .. . . .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. . .  . .. ..  ....  . . ... .... ... . .. ..  
Cabernet Sauvingnon, Chile ... .. .. ...  .. .. ... ...  . .. ... .. .. .. ... ..  . .  . .. ..  .. ...  ... ... .. .. ..  .. .. . . .. .. .. ...  ... .. . ... . .. . . ... .. .  .... ... .. ..  .... ... . .. . 

Сапераві, Грузия.. .. .. ...  .. .. . .. .. . ..  ... ..... .... .. .. ...  ... .  .. .. .. .. . .  .. ... . ... ... .. ...  .. ... . ... ... .. .. .. .. .. . . . . ..  . . .. ..  ...

SHABO Classic, Каберне, Україна .. . ..  ... ...  .. . . ....  ... .... . .. .. .. ... .. . .. ..  .. .. . .. . ... ...... ... . .. . .... ... ..  ... ..  .. ... . .  .. .. ..

Біле
Soave, Italia .. ...  .. ..  ..  .. ... .. . .. .... ..  .  .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .  .. .. .. . .... .. ... .. . .. .. .. . ..  .. . ..  ..  .... .. . . .. .. . .. ..  ... . . ... . ... ... ....  ... .. .. . .                                                                                                                  
Sauvignon Blanc, Chile  . .. .. . ..  .. . . .. .. .. ... . ..  .. . . .. . .... . . ....  .. ..  ... . .... ... ... .. .. ..  . ...  .. .. .. ..  . .. .. . ..  ..  .  . .. . ...   ...  . .. .. .. . .. 

Цинандалі, Грузія . .. ...  .. . ... .... ... . .. ..  ... .. .. . .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... . .. .. .. . .. .. ... .. ... .. .. . ... .. ...  .. .  .  .. .. . . .. .. . .. .. ... ... . ... 

SHABO Classic, Совіньон Блан, Україна ... . ... .. ..  .. . ... .. ..  ...... ... .. .. .. . ... . . .. ..  .. .. . .. ... .. .. .. ... .. ..  .

- Домашній лимонад і Морс  -

Домашній лимонад                                                                                               

Морс ягідний домашній                                                                                    

ОбОббО 'єм,
млмлмл

ЦіЦ на,
гргрн.

- Лимонади - Айс  -
Манго – Персик 
Пюре з манго, персиковий сік, 
м'ята, лайм, спрайт 

Цитрусовий 
Апельсин, грейпфрут, лимон, 
м'ята, спрайт  

750           280

100/750     60/450

750           700

500             110

100/750     60/450

100/750     60/450

100/750     40/300

100/750      70/525
100/750      70/525
100/750     60/450

100/750     40/300

- Коктейлі -
Mojito
Mojito б/а                                                                                                                       
Long Island                                                                                                           
Cosmopolitan                                                                                                                           
Margarita classic                                                                                                                             
Martini Royale 
Аperol Sprits  

450             115

450             50
450            160

190             75
190            135
375            125

400            125

250              35
250              35

450             50

450             50

- Гарячі коктейлі -

Глінтвейн класичний на червоному вині 
з медом, апельсином, лимоном і яблуком

Глінтвейн на білому вині
з медом, апельсином, лимоном і яблуком

260              55

260              55

АААЙЙЙСССС –– ТТТТ ІІІ

ПППееерррссссииикк ––– ЛЛЛиииммммооонннн –– ГГррреееннннннаааадддііінннППееррсс кк –– ммммооо ––– ррреенааддіі



- Кава -
Еспресо                                                                                                                                           
Еспресо б/кофеїна
Американо
Кава з молоком                                                                                                                    
Кава з вершками
Кава з рослинним молоком                                                                                                           
Капучино                                                                                                                                    
Капучино б/кофеїна
Капучино на рослинному молоці
La�e Macciato 
La�e Macciato б/кофеїна
La�e на рослинному молоці
Ice la�e  банановий                                                            
Фраппе класичний                                                                                                 
Фраппе з молоком                                                                                                                                                                                                                             

- Фірмові чаї Olio -

Чай Журавлино-Імбирний 

Чай з Чорної смородини і апельсина

Чай Обліпиховий

Чай Липовий з м'ятою

- Чайная коллекция -

Чорний класичний 

Чорний з бергамотом

Чорний з шматочками полуниці

Зелений класичний чай

Зелений з жасмином

Альпійський луг

Зелений чай з шматочками манго 2001 ніч
Суміш чорного і зеленого з пелюстками троянд, мальви і соняшника 
з шматочками яблука, папайї смородини пелюсток суданської троянди

Малиновий пунш 
Фруктовий чай 

ОбОб'є'єм,м,
млмл

ЦіЦінана,
гррн.н.

              
Яблуко, Морква
Апельсин
Грейпфрут  
Лимон
Селера

ОбОб'є'єм,м,
млл

ЦіЦінана,,
гргрн.

- Соки -

ЯЯЯббблллуукко
АААпппеелььссиииннн  
ВВииишшшннняя 
МММаааннггоо 

уу                              
рр              

ТТТоооммаатттннииййй 

 

 

 
 

 
 
 

- Свіжовижаті соки -

250       25
250       25
250       25
250       25
250       25
250       25
250       25

250      60

250      95
250      95
50      30
50      30

30      35
30      45
60      35
130     40
100     40
130      50
300     45
300     55
300     75
270      45
270      55
270      75
270      45
320      45
320      45

    Чаї у френч-пресі  500мл    50 грн

400      30

400      30

400      30

400      30

400      30

400      30

400      30

400      30

Обб'єм,
мл

ЦіЦінана,
гргрн.

300      35

300      40
500      60

250      55

- Вода -
Pepsi
Бонаква 
Моршинска 
сл/газ и б/газ 

Швепс




