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СЕЗОННЕ МЕНЮ ЗІ СПАРЖЕЮ 

 

 

Спаржа смажена  під соусом муселін                                                    200             180,00                                                   
 (подається з перепелиними яйцями-пашот) 

              Fried asparagus under  mousseline sauce 

            (served with poached quail eggs) 
     
                                         

Крем-суп зі спаржі                                                                                     280/30           310,00                                             
(подається  з креветками)  
            Cream of asparagus soup 
             (served with shrimp)                                                   
 
 

Філе палтуса запечене                                                                   120/80/100          525,00                                                                    
 (з лимонно-вершковим соусом та спаржею-гриль) 
          Halibut fillet baked 

             ( with lemon cream sauce and grilled asparagus)                                                   
 
 

Філе лосося -гриль                                                                                130/80/90        490,00                                                                                                                                                                   
(зі смаженою спаржею, вершковим  соусом з  маслинами, 

помідорами черрі та базиліком ) 

           Grilled salmon fillet 
             ( with  fried  asparagus, cream sauce with olives, cherry tomatoes and basil) 
 
 

Тунець-гриль                                                                                          130/80/100      590,00 
(зі смаженою спаржею, вершково-апельсиновим соусом  

та сальсою з огірка,апельсина та авокадо ) 

             Grilled Tuna 

             (with fried asparagus, creamy orange sauce and cucumber, orange and avocado salsad)                                                   
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СЕЗОННЕ МЕНЮ ЗІ СПАРЖЕЮ 
 

 

 

Філе куряче-гриль                                                                                 200/80/70       350,00 
(фаршироване  сиром сулугуні,помідором,базиліком, 

подається зі спаржею-гриль та  вершковим соусом   

з  кедровими  горіхами) 

           Grilled chicken fillet 
            (stuffed with suluguni cheese, tomato, basil, 
              served with grilled asparagus and cream sauce 
              with pine nutsshrimp)                                                   
 
 

Телятина-гриль                                                                                    150/150/50       550,00 
(зі смаженою спаржею, лисичками, помідорами черрі, 

та   трюфельним соусом) 

             Grilled veal 
             (with  fried  asparagus, chanterelles, cherry tomatoes, 
               and truffle sauce)                                                

 

Різотто зі спаржею  та креветками                                                      220/30        380,00 
              Shrimp asparagus risotto                                                      
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