Вихід
Продукції/
Net Weight

Ціна, грн./
Price, UAH

СТРАВИ ДО СНІДАНКУ/ BREAKFAST
Бізнес-сніданок – круасан, джем,
масло, помаранчевий сік, кава
чорна або чай з цукром та
лимоном
Business breakfast - croissant, jam, butter,
orange juice, black coffee and tea with
sugar and lemon

2шт./40/250/
150

140

Яєчня по-домашньому
Подається з беконом та
смаженими помідорами
Homemade eggs
Served with bacon and roasted tomatoes

100/50/50

125

Яйця пашот
Подаються з копченим лососем
та голландським соусом
Poached Eggs
Served with smoked salmon and
hollandaise sauce

80/50/40/30

175

Омлет з овочевим (рататуем)
міксом
Omelette with vegetables (ratatouille)
mix

200/50

115

Сирники з родзинками
Подаються зі сметаною та медом
Cheesecakes with raisins
Served with sour cream and honey

150/30/30

115

Млинці з карамелізованими
фруктами
Подаються зі сметаною
та шоколадним соусом
Pancakes with caramelized fruits
Served with sour cream and chocolate
sauce

150/50/30

115

Директор__________________
Бухгалтер__________________
Діє з 11.09.2018 р.

Вихід
Продукції/
Net Weight

Ціна, грн./
Price, UAH

ЧІАБАТТА САНДВІЧІ / CIABATTA SANDWICH
З слабосолоним лососем, сиром
Філадельфія та листям салату
With salted salmon, Philadelphia cheese
and lettuce

120/100

175

З ростбіфом, корнішонами, листям
салату та гірчичним соусом
With roast beef, pickles, lettuce and
mustard sauce

120/100

165

З шинкою, сиром, листям салату,
солодким перцем та цибулею
With ham, cheese, lettuce, peppers and
onions

120/100

130

З перченою куркою, соусом
«Цезар», листям салату та
помідором
With peppered chicken, sauce «Caesar»
lettuce and tomato

120/100

130

З сиром Моцарелла, помідором,
листям салату та соусом Песто
With mozzarella cheese, tomato, lettuce
and pesto sauce

120/100

130

шт.

30

Круасан
Croissant

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ / COLD APPETIZERS
Ікра щуки
Подається з перепелиними
яйцями, хлібними чіпсами,
сметаною і зеленою цибулею
Pike caviar
Served with quail eggs, bread crisps, sour
cream and green onion

50/20/30/
30/30

Директор__________________
Бухгалтер__________________
Діє з 11.09.2018 р.

175
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Net Weight
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Price, UAH

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ / COLD APPETIZERS
Закуска з копченої та маринованої
риби: лосось, масляна
Подається з оливками та лимоном
Appetizer of smoked and pickled fishsalmon, oily
Served with olives and lemon
Тарілка українських м’ясних
делікатесів: буженина, рулет з
курки, домашня ковбаса
Подається з маринованою
цибулею, помідорами Черрі та
корнішонами
Plate of Ukrainian meat delicacy: ham,
chicken roll, homemade sausage
Served with pickled onion, Cherry
tomatoes and gherkins

90/50/30

250

150/50/50

175

САЛАТИ / SALADS
Салат «Цезар» з копченим лососем
або з індичкою та смаженим
беконом
Caesar salad with smoked salmon or
with turkey and grilled bacon

250

175

Салат «Грецький» з сиром Фета та
в'яленими оливками
«Greek» salad with Feta cheese and
sun-dried olives

230

115

300

95

300/50

105

СУПИ / SOUPS
Бульйон з курки
Подається з локшиною та
перепелиними яйцями
Chicken Broth
Served with noodles and quail eggs
Крем-суп грибний Капучіно
Подається з брускетою
Mushroom cream-soup «Cappuccino»
Served with Bruschetta

Директор__________________
Бухгалтер__________________
Діє з 11.09.2018 р.
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ГАРЯЧІ СТРАВИ / MAIN COURSES
Філе лосося смажене на грилі
Подається з тушкованими овочами
та соусом Біск
Grilled salmon fillet
Served with steamed vegetables and sauce
Bisque

120/120/30

295

Каре телятини смажене на пательні
Подається з овочами гриль та
винним соусом з зеленим перцем
Grilled veal chops
Served with vegetables fried on grill and
wine sauce with green pepper

150/100/30

285

200/100/50/30

260

Ескалоп зі свинини з гірчичним
соусом
Подається з картоплею Гратен та
маринованною пелюстковою
капустою
Pork escalope with mustard sauce
Served with potato gratin and pickled
cabbage Radar

ДЕСЕРТИ / DESSERTS
Плато з європейських сирів
Подається з медом, інжиром та
горіхами
Plateau European cheeses
Served with honey, figs and nuts

150/30/30/20

260

Торт Медовий / Honey Cake

150/30

105

Торт «Три шоколада»
«Three chocolate» cake

150/30

125

Яблучний штрудель з родзинками
та корицею
Apple strudel with raisins and cinnamon

150/30

105

Чизкейк / Cheezcake

150/30

115

300

120

Тарілка свіжих фруктів та ягід
Plate of fresh fruit and berries

Директор__________________
Бухгалтер__________________
Діє з 11.09.2018 р.
Замовлення в номери приймаються цілодобово
за телефоном: +38 044 279 19 67
Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ
За доставку в номери додатково нараховується 10% до вартості заказу
24/7 room orders are taken by phone: +38 044 279 19 67
All prices include VAT
room delivery is extra paid 10 % to the order price

