
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Смачні сніданки 

з 9.00 до 12.00 години щодня 

 Вихід   Грн 

Духмяні круасани з яйцями 

«пашот», домашнім майонезом та 

зеленню на вибір: 

  

- з ікрою щуки  60/130 110,00 

- лососем слабосоленим 
60/160 140,00 

- з шинкою 
60/160 110,00 

Сніданок «Легкий ранок»  
(кіноа з молодим домашнім яйцем, авокадо, чері 

та рукола, а також морс із журавлини) 

     300 180,00 

Сільський сніданок 

(бекон, мисливські сосиски, картопля, печериці, 

червона цибуля, солоні огірки, твердий сир, білі 

грінки) 

220/50 265,00 

Домашні яйця в різних подачах 

Яєчня 150 55,00 

Яєчня з перепелиних яєць 100 65.00 

Омлет 150 55,00 

Добавки за бажанням:   

Сало 
50 54,00 

Шинка 
50 50,00 

Бекон 
50 82,00 

Сир твердий 
20 21,00 

Пармезан 
20 45,00 

Томати 
50 32,00 

Перець болгарський 
50 32,00 

Печериці 30 10.00 

Цибуля 
20 3,00 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гречана каша 

- зі смаженою цибулею  300 60,00 

- з молоком 300 70,00 

Цілюща вівсянка до сніданку:   

- воді 350 55,00 

- коров’ячому молоці 350 65,00 

Добавки за бажанням:   

полуниця 
50 35,00 

банан 
50 15,00 

родзинки 
30 25,00 

горіх кедровий 10 39,00 

мигдальні пластівці 10 18,00 

мед 
20 10,00 

Страви з домашнього сиру 

Гомбовці з полуницею зі 

сметанковим соусом та чорним 

шоколадом 

250/45 120,00 

Гомбовці з бананом, шоколадом зі 

сметанковим соусом та карамеллю 

250/40 120,00 

Бабусині сирники по-домашньому 

(з малиновим соусом та сметаною) 
150/30/30 116,00 

 

 

Знижка на сніданки не розповсюджується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Меню 

Напої 
 ВИХIД ГРН 

 Морс iз журавлини 230 45,00 

 Узвар  

 (сушенi грушi, сливи, яблука) 

 

230 45,00 

Гамузи 

«Панночка»  (сезонна пропозиція) 

(ароматна смажена куряча грудинка, свіжа груша, 

листя салату, сир пармезан, ніжний йогуртовий 

соус) 

  250 220,00 

«Веселий кум»  (сезонна пропозиція) 

(Домашня молода телятина, сир горгонзола, інжир, 

черрі, листя салату, волоські горіхи та гірчично-

медовий соус) 

  215 290,00 

«Ласуня з лососем» 

(лосось слабосолений, салат латук, чері, 

перепелині яйця, кедровий горіх, бальзамічний 

соус, оливкова олія) 

220   320,00 

«Царська втіха» 
(соковита смажена куряча грудка, хрумкий 

бекон, помідор „чері”, листя салату, пікантні 

сухарики, сир „пармезан”, соус «Ворчестер» з 

анчоусами та пармезаном) 

 

300   250,00 

Олів’е з Печерська 

(тушковане куряче стегенце, відварені овочі, 

мариновані корнішони, свіжі огірки, зелений 

горошок, яйце, майонез, червона ікра) 

 

290  250,00 

«Зелена мрія» з авокадо, огірочком, 

соковитою зеленню та гірчично-

медовим соусом 

   250 246,00 

   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Каприз» 
(чотири види томатів, ніжний сир моцарела, соус  

«песто»,  червона цибуля, чіпс із пармезану, 

базилік, бальзамічна карамель) 

315            184,00 

Грецький з оливками «Каламата» 
(томати, огірки, болгарський перець, червона 

цибуля, латук, орегано, сир фета, оливки 

«Каламата»,  оливкова олія, бальзамічна 

карамель) 

300            185,00 

«Бабусині грядки» 
(овочі з грядки: томати, огірки, болгарський 

перець, редис, червона та зелена цибуля, 

рублені базилік, кінза, петрушка, кріп. 

Заправляємо за бажанням: сметаною, 

майонезом, домашньою або оливковою олією) 

340/40 145,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На холодну закуску 
 

Iкра чорна на льоду  

(ікра, тости, вершкове масло) 

50/130 3900,00 

Iкра чорна на льоду  

(ікра, тости, вершкове масло) 

30/130 2500,00 

Iкра червона на льоду 

(ікра, тости, вершкове масло) 

50/130 435,00 

Iкра щуки + 

(ікра, чорні грінки, сметана з зеленою цибулею) 

50/100 450,00 

Сьомга малосольна 80/23 284,00 

Форель копчена 80/23 307,00 

Есколар копчений 80/23 215,00 

«Руслики» » з оселедця  

(філе оселедця, червона маринована цибуля, олія) 

145 146,00 

Млинці з сьомгою, сметаною та 

зеленню 

(лосось слабосолений, сметана, зелень, млинці) 

180/20 205,00 

«Вудженина для родини» »  

(курячий рулет, яловичий рулет, буженина) 

200/20 238,00 

Язик відварений з соусом тар-тар 

(телячий язик, соус тар-тар: корнішони, печериці 

мариновані, майонез) 

100/50/10 217,00 

Царський тарель «“”»»»«Гуляй, сало!»  
(різновиди сала з часником та солоними огірками)        

320//60      296,00 

Сало з часником 100/5 127,00 

   

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Асортi о +вочеве 

(свiжі огiрки, томати, болгарський перець) 

250 140,00 

«Зелений город» »  

(свіжі огiрки, редис, чері, зелень петрушки, 

кропу, кінзи, базиліку, зелена цибуля) 

150 117,00 

«»«Козацький перекус» »  

(квашені томати, огірки, капуста, голубці з 

морквою, часник, консервовані гриби маслюки, 

маринована червона цибуля, гострий перець, 

маслини, зелень та олія) 

560 234,00 

Рулетики із баклажанів з сиром та 

зеленню 

(смажені баклажани, м’який сир, кріп, майонез) 

200///////////10 169,00 

Гриб ««Боровик» 
(мариновані білі гриби)  

200/25 284,00 

Гриби маринованi  

(лисички, маслюки, печерицi) 

170 215,00 

Сири до вина 

 

250//// 385,00 

Домашні помазанки з гречаними 

грінками: 

 
 

- Форшмак 

(оселедець, вершкове масло, м’який сир, 

цибуля, яблуко) 

100//42              85,00 

 

- Баклажанна ікра 
(баклажани, морква, цибуля, часник, 

соняшникова олія) 
* Вагова продукція, вартість за 100 гр. 

100//42              85,00 



 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Борщi та юшки 

 

Борщ «По-царськи» зі свинними 

реберцями з печі 
(подається в горщику з житнього тіста,  салом, 

солоним огірком, цибулею, часником, 

пампушкою. Чарка горілки або хріновухи за 

бажанням) 

350/90/65 225,00 

Борщ «По-домашньому»  
(телятина, буряк, картопля, капуста, морква, 

цибуля, томат-паста, дві пампушки, 

часниковий соус, сметана) 

300/ /20/90/50 146,00 

Борщ «Родинне застілля» 
(подається на 4 персони в каструлі з чугуна з 

телятиною, пампушками з грибною начинкою, 

салом з часником, гострим перцем та часниковим 

соусом) 

1200/600 580,00 

Уха «Царський улов» 
(лосось, кнелі з судака, скумбрія, картопля, 

томати, зелена цибуля) 

320/90 185,00 

Домашня локшина з куркою 

(філе курки з бульйоном, борошно, яйця) 

350 140,00 

Капусняк «Стародавній» - 

подається хлібі 
(свинина, квашена капуста, пшоно, томат, 

картопля, сметана) 

400/ /20/50 178,00 

Солянка м’ясна 

(телятина, язик телячий, копченості, маслини, 

лимон, сметана) 

350//50//10 192,00 

   

   



 

 

 

 

 

 

Гарячі закуски 

 

«Одарчина» »  ковбаса   

(свинина ошийок, курка, часник) 

180/20 207,00 

Кров’янка  180/20 193,00 

Дерун з Яремчі (великий дерун з куркою, 

печериці, сир, грибний соус) 

300/50 158,00 

Деруни зі сметаною (картопля, яйця, 

цибуля, борошно, сир, соняшникова олія) 

180/50 124,00 

Вареники з:    

- м’ясом, цибулею та сметаною 200/20/50 155,00 

- картоплею, грибами, цибулею та 

сметаною  

200/20/50 98,00 

- тушкованою капустою, цибулею та 

сметаною 

200/20/50 86,00 

Пельмені  
(свинина, на вибір: сметана, майонез, оцет) 

220//50 123,00 

««Лизень в торбi»»  

(два млинця начинені: язиком яловичим, 

грибами, цибулею)  

 190//5 145,00 

Хачапурі « «Імеретинський» 
(тісто дріжджове, домашній сир) 

  400 184,00 

Хачапурі « «Аджарський»  

(тісто дріжджове, домашній сир, яйце) 

  340 169,00 

 

 

 

  

            

 

  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

«Страви з риби, м’яса та птиці» 
 

Дорадо запечена зі смаженою 

брюсельскою капустою, морквою та 

пюре із селери 

(філе дорадо, капуста брюсельська, морква, 

корінь селери, вершки, буряк, соус «бальзамічна 

карамель», лимон, оливкова олія) 

140/100 390,00 

Сібас з картопляною скоринкою та 

овочами  

(філе сібаса, цукіні, морква, картопля, чері, 

лимонне масло та зелень) 

130//70 307,00 

Судак, запечений з цукіні на 

грибній подушці та пюре зі 

шпинату  

(філе судака, цукіні, печериці, шпинат, вершки, 

листкове тісто) 

150/115 296,00 

Телятина, начинена вишнями з 

морквяним пюре 

(філе телятини, вишні, морква, помаранчі, горох 

зелений, чері, винний соус) 

150/105 376,00 

Запечена ніжка ягня з угорським 

лечо, картоплею та яблуком 

 (ніжка ягня, перець болгарський, морква, цибуля, 

томати чері, томатний сік, картопля, яблуко, 

розмарин) 

100*/100/250/80/40 
261,00 

Голубці «По-царськи»  

(телятина, свинина, рис, білі гриби, капуста, 

болгарський перець, морква, цибуля, томатннй 

соус зі сметаною) 

330/50 205,00 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Котлета «По-київськи»  

(картопляне пюре з грибами та сиром, морква в 

молочному соусі, зелений горошок, чері) 

170/170 245,00 

Курча смажене з рум’яною 

скоринкою з жовтими томатами 

та пікантним овочевим соусом 

(курча – домашне європейське, томати, перець 

червоний солодкий та гіркий, базилік, кріп, 

кінза) 

280/ /70//80//10   480,00 

Індичка начинена курагою в 

беконі з помаранчевим соусом та 

виноградом 

(філе індика, курага, бекон, помаранчі, виноград) 

240/ /50/50 360,00 

Качина грудка з грушею, 

тушкованою у червоному вині 
(філе качки, груша, м’ята, червоне вино, оливкова 

олія) 

100*// /50 221,00 

* Вагова продукція, вартість за 100 гр  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Хоспер Меню 

 

 

Стейк «Філе міньйон» (Україна) 
(центральна частина вирізки, оливкова олія, 

вершкове масло, запечений часник, соус 

барбекю-медовий, соус «Вогняр») 

100*/// /50 255,00 

Каре телятини 

(українська телятина, апельсин, соус 

шашличний) 

100*/// /50/ /10/ /70 204,00 

Каре ягня з кукурудзою  

(українське ягня, кукурудза, розмарин, соус 

шашличний) 

100*/50/50 389,00 

Запечені реберця зі свинини з 

яблучним ароматом  

(свинина ребро, яблучний фреш, розмарин, 

чебрець, кукурудза відварена, домашня 

аджика) 

100*/// /60/ /50 145,00 

Сьомга  стейк  

(стейк із сьомги, лимон, маслини, чері, 

бальзамічний соус) 

100*/// /50/ /55/ /10 284,00 

Сібас смажений на вугіллі  
(ціла риба, лимон, маслини, чері, бальзамічний 

соус) 

100*/// /50/ /55/ /10 238,00 

 
 

 

* Вагова продукція, вартість за 100 гр. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Мангал-меню 

 

 

Шашлик із телятини  

(філе телятини, запечені баклажани, лаваш, 

маринована червона цибуля, соус шашличний) 

200// //175 352,00 

Шашлик із свинини 

(свинина ошийок, запечені баклажани, лаваш, 

маринована червона цибуля, соус шашличний) 

200/// /175 285,00 

Шашлик з домашнього курчати  

(стегно куряче без кісточки, овочі смажені на 

мангалі, соус шашличний) 

100*/55/30 145,00 

+Шашлик на компанію  

(асорті смаженого м’яса - телятина, свинина, 

філе куряче, люля-кебаб, овочі-гриль, 

картопля з салом, маринована цибуля, лаваш 

та соус шашличний) 

*подається в таганку на вугіллі 

1500/// /350 1289,00 

Люля-кебаб  ««««з телятини  
(телятина, цибуля, волоські горіхи, зерно 

гранату, трави, лаваш, маринована цибуля, 

соус шашличний) 

180//50/50 289,00 

Люля-кебаб  ««««з домашньої курки 

(домашня курка, кінза, хмелі-сунелі, зерно 

гранату, лаваш, маринована цибуля, соус 

шашличний) 

160/ /60/50 187,00 

 

 

* Вагова продукція, вартість за 100 гр. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Городина з мангалу 
 

Овочеве асорті  
(баклажани, цукіні, болгарський перець, 

печериці, томати, кукурудза, оливкова олія) 

400 210,00 

Картопля запечена з салом 230 110,00 

Соус до страв (за бажанням): 

Домашня аджика, зелена аджика, барбекю-

медовий, бальзамічний, грибний, Вогняр, 

яблучний з вершками 

50 45,00 

 

Гарніри 
 

Картопля відварена  
 

200 75,00 
 

Картопля пюре 200 75,00 

Картопля смажена з білими 

грибами 

200 112,00 

Картопля смажена з цибулею 
 

200 75,00 

Картопля по-домашньому з 

часником 

200 75,00 

Рис з овочами  

(рис відварений, болгарський перець, зелений 

горошок, кукурудза консервована, масло 

вершкове) 

200 75,00 

Шпинат тушкований в вершках 

(шпинат, вершки, оливкова олія) 

200 78,00 

Овочi вiдваренi  

(капуста кучерява, капуста брокколi, спаржева 

квасоля i морква) 

 
 

160/5 75,00 

 

Хліб власного виробництва 

Хлібний кошик (бородино, кріпний, зерновий) 

 

150 45,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

До солодкого столу 
 

Торт «Київський» власного 

виробництва з ароматними 

горіхами кеш’ю, ніжним 

заварним та шоколадним 

кремом та шматочком ягідного 

желе 
(горіхи кеш’ю, яйця, масло вершкове, 

борошно, какао, коньяк, ягода, цукор, 

желатин)                   

200 180,00 
 

Торт ««Наполеон»» з печеним 

яблуком та ніжним заварним 

кремом 

(борошно, яйця, масло вершкове, печені 

яблука) 

200 130,00 
 

Торт ««Празький»» 
(чорний шоколад, борошно, масло вершкове, 

яйця, абрикосовий джем, какао) 

200 130,00 
 

Бабусин домашній ««»»»Медовик» 

зі сметанковим кремом та 

духм’яним смаком літнього 

меду 
(мед, борошно, сметана,яйця, масло 

вершкове мигдаль) 

200 130,00 
 

Вареники з  вишнями 

(борошно, масло вершкове, яйця, вишня, 

вишневий соус, сметана)          

200/50/50 155,00 

Сирники з ягідним соусом 

(домашній сир, яйця, малиновий соус, 

сметана) 

250/55 184,00  
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Налисники з маком i 

родзинками 

( мак, родзинки, мед)                 

140/60 125,00 

Налисники з яблуками  

(яблука тушені з корицею, мед) 

140/20 125,00 

Налисники з сиром  

(домашній сир, чорний шоколад, 

карамельний соус) 

215 125,00 

Фруктовий салат  

(ананас, ківі, полуниця, апельсин, виноград, 

груша, лимонний сорбет) 

240 189,00 
 

Морозиво 100/35 100,00 

Сорбет фруктовий 50 53,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

Аперитиви  
 

     

 50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Март iн i Б’янко / Драй 55,00 110,00 1,0 л 1100,00 

Кампар i  65,00 130,00 1,0 л 1300,00 

 

Текiла 
 

50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Сауза Голд  135 ,00 270 ,00 0 ,7  л  1890 ,00 

Сауза Бланка  / 135 ,00 270 ,00 0 ,7  л  1890 ,00 
 

Джин  

 

50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Б iф iтер   94,00 188,00 1,0 л 1880,00 

 

В iск i 
 

50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Макаллан       15 років  545,00 1090,00 0,7 л 7630,00 

Макаллан       12 рок ів  305,00 610,00 0,7 л 4270,00 

Ч івас Рігал    18 років  365,00 730,00 0,75 л 5475,00 

Ч івас Рігал    12 років  174,00 348,00 1,0 л 3480,00 

Гленморанж    10 рок ів  289,00 578,00 0,7 л 4046,00 

Джек Ден іелс  134,00 268,00 1,0 л 2680,00 

Джем ісон  134,00 268,00 1,0 л l  2680,00 
  

 

Ром 
 

50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Бакард i  Блек  82,00 164,00 1,0 л 1640,00 

Бакард i  Карта Бланка   82,00 164,00 1,0 л 1640,00 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гор ілка 
 

 

50 мл 100 мл Пляшка  грн 

« „Царське Село»  65,00 130,00 0,7 л 910,00 

« „Царське Село» медова з 

перцем 
65,00 130,00 0,7 л 910,00 

Козацька Рада 

Преміум  

65,00 130,00 0,7 л 910,00 

Козацька Рада 

Класична   

55,00 110,00 0,5 л 550,00 

Козацька Рада 

Перцева  

55,00 110,00 0,5 л 550,00 

Перша Г ільд ія 

Поважна 

60,00 120,00 0,7л 840,00 

„Перша Г ільд ія Prestige  70,00 140,00 0,7 л 980,00 

Перша Г ільд ія Grand 148,00 296.00 0.7 л 2072.00 

Хортиця  де Люкс  70,00 140,00 0,75 л 1050,00 

Столична  70,00 140,00 0,5 л 700,00 

Грей Гус    148,00 296,00 1,0 л 2960,00 

Ф інлянд ія  100,00 200,00 0,5 л 1000,00 

       

Наливки, настоянки  
 

 

50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Бехеровка  84,00 168,00 1,0 л 1680,00 

Егермайстер  84,00 168,00 0,7 л 1176,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Укра їнськ i  коньяки  

 
50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Коблево Резерв V.S .  65,00 130,00 0,5л 650,00 

Коблево Резерв 

V.S .O .P .  

75,00 150,00 0,5л 750,00 

Тиса 6 років 138,00 276,00 0,5 л 1380,00 

Карпати 8 років 149,00 298,00 0,5 л 1490,00 

Ужгород 12 років 165,00 330,00 0,5 л 1650,00 

Шабо Гран Резерв  6 

років 

70,00 140,00 0,5 л 700,00 

Шабо Х.О. 20 років 350,00 700,00 0,5 л 3500,00 

Грузинський коньяк 

 
50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Старий Кахеті 10 р. 150,00 300,00 0,5 л 1500,00 

Армянський коньяк 

 
50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Арарат  Ан і  6р .  125,00 250,00 0,5л 1250,00 

Арарат В ідб ірний 7 р. 150,00 300,00 0,5 л 1500,00 

Арарат  Ахтамар 10 р .  190,00 380,00 0,5л 1900,00 

Французьк i  коньяки 

 
50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Хеннесс i  Х.О .   965,00 1930,00 0,7 л 13510,00 

Хеннесс i  V .S .O .P .   340,00 680,00 0,7 л 4760,00 

Курвуаз ’е  V .S .O .P .  320,00 640,00 0,7 л 4480,00 

Рем i  Март iн  Х.О .  735,00 1470,00 0,7 л 10290,00 

Рем i  Март iн  V .S .O .P .  265,00 530,00 0,7 л 3710,00 

Мартель  V.S .O .P .  305,00 610,00 0,7 л 4270,00 

Кальвадос 

 
50 мл 100 мл Пляшка  грн 

Кальвадос V.S.O.P. 225 ,00 450,00 0 ,7  л  3150 ,00 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л iкери 
 

 
50 мл 100 мл  Пляшка  грн 

Куантро  
105,00 210,00 1,0 л 2100,00 

Самбука  
110,00 220,00 1,0 л 2200,00 

Бейл iс   
110,00 220,00 1,0 л 2200,00 

Калуа  
105,00 210,00 0,7 л 1470,00 

Мал ібу  105,00 210,00 1,0 л 2100,00 

  Пиво в пляшц і  
 

Об/л грн 

Корона  
0,33 л 84,00 

«Лефф Брюн  
0,33 л 84,00 

Стелла  Артуа  б // а  0,5 л 80,00 

Пиво бочкове 

 Об/л грн Об/л грн 

Черн і г івське  б іле  0,33 /  л  49,00 0,5 л 69,00 

Черн і г івське  св ітле  0,33 /  л 49,00 0,5 л 69,00 

 Хугарден б іле 0,33 /  л 85,00 0,5 л 105,00 
 

Прохолоджувальн i напо ї 

 Об/л грн Об/л грн 

Кока -Кола ,  Кока -Кола  Зеро ,  Спрайт  0,25 л 44,00 

Тон iк    0,25 л 44,00 

М iнеральна вода  газована  

   
Об/л грн 

Сан Пеллегріно    0,75 л 165,00 

Перье   0,33 л 129,00 

Боржомi    0,5 л 95,00 

Моршинська    0,5 л 72,00 

Вода UA    0,4 л 72,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М iнеральна вода  не газована  

   
Об/л грн 

Аква Пана    0,75 л 165,00 

Ев iан    0,33 л 96,00 

Моршинська без  газу   0,5 л 72,00 

Вода UA   0,4 л 72,00 

 

Св iжоприготовлен i  соки 
 

 
Об/мл грн 

Яблучний 300/25 85,00 

Апельсиновий  300/25 135,00 

Лимонний  300/25 135,00  

Грейпфрутовий  300/25 135,00  

Апельсиново-грейпфрутовий  300/25 135,00  

Яблучно-морквяний 300/25 85,00  

Морквяний 300/25 85,00  

Ананасовий 300/25 275,00 

Селеровий 300/ /25 135,00 

Буряковий 300//25 70,00 

Томатний  300//25 135,00 

 

С ік  в асортимент i  Т.М .  « Rich» 300     40,00 
 

 

 

Гарячi алкогольнi напої 
 

Об/мл грн 

Кава в iд  господин i  40/10/25 110,00 

Гл iнтвейн  ( ч е рв о не  в и но)  175 105,00 

Гл iнтвейн  ( б і л е  ви н о)  175 105,00 

Грог  Медовий  180 85,00 

Грог  180/ / 10 135,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Безалкогольн i коктейл i 

 Об/мл грн 

«Молочний» 
(м о р о зи в о ,  м о л о к о ,  ф р у кт о в е  пю р е   

На  в и б і р :  ш о к о л а д ни й ,  в а н і л ь н и й ,  

б а н а н о в и й ,  ман г о в и й ,  м а р а к у й я ,  

п о л у н и ч н и й )  

  300   100,00 

Мох іто  380/15 150,00 

Мох іто п олуничний  380/25 150,00 

Мох іто л іс ова  ягода  380/25 150,00 

Коктейл i 

 Об/мл грн 

Журавлин івка 50 60,00 

Хріновуха  50 60,00 

Смородин івка 50 60,00 

Малин івка 50 60,00 

Блудна Мар iчка  

(гор ілка,томатний та лимонний с ік ,  «Табаско»)  
300/10 110,00 

Буряковий рай  

(тек іла,  гренад ін » ,  с ік апельсиновий)  
160/25 175,00 

Б iтер-оранж  

(кампар і ,  апельсиновий  с ік)   
300/20 145,00 

Буряковий бум  

(тек іла,  спрайт,  с ік лимона)  

145 175,00 

Трухан iв остр iв 

(гор ілка,  ром,  тек іла,  джин,  кока-

кола,  с ік лимона) 

380/25 175,00 

Кукурузник  

(бейл іс ,  куантро,  калуа)  

60 135,00 

Мартин iв дрин 

(джин,  март ін і  драй) 

100/10 175,00 

Одарка  

(тек іла,  куантро,  с ік із лимона)  

150/ / 10 175,00 

Мохіто  380 170,00 

Мох іто полуничний  380//25 185,00 

Мохіто фроузен 150/15 175,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Кава 

 Об/мл грн 

Кава еспресо   30 70,00 

Кава еспресо  з  вершками  30/10 75,00 

Кава Макьято  45 75,00 

Кава еспресо  без кофе їну  30 90,00  

Кава капуч iно    150/  85,00  

Кава капуч iно   /  без  кофе їну /  150  100,00  

Кава Лате  200  100,00  

Кава Лате  без  кофе їну /  200 110,00 

Кава Фрапе  200  110,00 

Кава Глясе  200 100,00 

Кава Допп іо  60 90,00 

Кава  Флет Уайт  150 120,00 

Какао  200 70,00 

 

Домашн і ча ї  «по-Царськи»                                                            
   

 Об/мл  грн 

Чай з обл іпихи та м’яти 450 75,00 

 

Імбирний чай з кедровими гор іхами 

 

450 

 

105,00 

 

Чай м’ятний 

 

450 

 

75,00 

   

Чай з малини 450 75,00 

   

 

Домашне варення  

 Об/г  грн Об/г грн 

Малинове  100 38,00 500 160,00 

Полуничне  100 38,00 500 160,00 

Вишневе  100 38,00 500 160,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чай  
 Об/мл  Грн 

 

«Французький Ерл Грей» 

(чорний чай,  бергамот, Французька волошка)  
450 95,00 

 
 

 

«Королівський сн іданок» 
(чорний чай) 

450 95,00 
 

 

   

«Сенча»  

(зелений  чай) 

450 95,00 

 
 

 

«Спрінг Валлей»  

(травяний  чай) 

450 95,00 

 
 

 

«Фруктовий сад»  

(сум іш фрукт ів та яг ід з кв ітами г іб іскуса) 

450 95,00 
 

 

   

 «Китайський Порох»  

(зелений,  першого збору) 
 

 
 

450 75,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Головний бухгалтер_____________________Бурка  О.В. 

 


