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ПІСНЕ МЕНЮ  

 
Карпаччо з буряка                                                                                     170              60,00                                                                     
з апельсиновим соусом  та кедровими горіхами  
Beetroot carpaccio  
with orange sauce and pine nuts 
 
                                                                                                      

Теплий салат з баклажанів,                                                                   170           185,00                                                                     
болгарського перцю, в’ялених томатів 

з соусом «Песто» та кедровими горіхами 
Warm salad of eggplant, bell peppers, dried tomatoes 

with pesto sauce and pine nuts 

 

Салат з кіноа, сьомги слабосоленої,                                                250            195,00                                                                    
огірків, помідорів чері та сиру тофу 
Salad of quinoa,  salted salmon, 
 cucumbers, cherry tomatoes and tofu 
 
 

Равіолі з цвітної капусти та сиру тофу                                      150/50        200,00                                                                                                                                                                  
подаються  з соусом з білих грибів 
Cauliflower ravioli and tofu cheese  

served with white mushroom sauce 

 

Морські гребінці смажені                                                               70/110          340,00 
 подаються з в’яленими  томатами 
 та пюре з зеленого горошку 
Fried scallops served with dried tomatoes 

 and puree of green peas 

 

Крем-суп  з лосося з пастою з авокадо                                        200/70        170,00 
Salmon cream soup with avocado paste 
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Борщ український з білими грибами                                             230/20        110,00 
Ukrainian borscht with white mushrooms 

  

 

Філе лосося-гриль з овочами вок                                                     130/100       260,00 
Grilled salmon fillet with wok vegetables 

 
 

Філе  дорадо-гриль з овочевим соте                                               120/170       390,00 
та сальсою з манго  та авокадо   
Grilled dorado fillet with sautéed vegetables 

and mango and avocado salsa 

 

Філе  форелі-гриль з пюре з цвітної                                              150/160       340,00 

капусти та трюфельної пасти 

Grilled trout fillet with colored puree 

cabbage and rotten paste 

 
 

Груша карамелізована в обліпиховому соусі                             160/140      270,00            
з рататуєм з ананасу, манго та апельсину  

Pear caramelized in sea-buckthorn sauce with pineapple, 

 mango and orange ratatouille 

 

 

Райське яблуко                                                                                                   270           85,00    
        (яблуко запечене з курагою,родзинками, 
         волоськими горіхами та медом) 

Paradise apple 
 (apple baked with dried apricots,  
   raisins, walnuts and honey) 
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