
МЕНЮ

15ЧЕРІ З СИРОМ 
«Philadelphia»
(Голландський помідор чері, 
сир «Philadelphia» 20г)

23 ШПАЖКИ  КАПРЕЗЕ
(Голландський чері, італійська 
моцарела, 50г)

19КОРЗИНКА ДОРБЛЮ 
ГРУША ЗАПЕЧЕНА
(груша, сир дорблю,вершковий 
 крем, 25г)

КОРЗИНКА З ЛОСОСЕМ 
запечена під шпинатною 
подушкою

(лосось, шпинатно – вершкова 
суміш, сиром фета, 25г)

25

РОЛ-КАБАЧОК  
з грецькою фетою
(Кабачок, фета, зелень, чері, 25г)

15

22КОРЗИНКА DOUBLE MEET
(три види м’яса, запечені у 
вершковому кремі, 30г)

ПЕЧІНКОВИЙ ПАШТЕТ 
на чорній грінці
(печінка куряча, свинина, морква, 35г)

15

15ГРІНКА З ОСЕЛЕДЦЕМ

(чорна грінка, оселедець, перець 
болгарський, листя салату, 35г)



МЕНЮ

35

(Хрустке канапе, сир «Philadelphia», 
фарширований корнішон в 
маринованому лососі, 50г)

КАНАПЕ 
«Маринований лосось»

КАНАПЕ З ФІЛАДЕЛЬФІЄЮ 
і маринованими печерицями

(Хрустке канапе, сир «Philadelphia», 
мариновані гриби, оливка, 25г)

15

КАНАПЕ БАЛИК, СИР
(Хрустке канапе, сир, в'ялений 
балик, маринований огірок 
корнішон, 20г)

17

КАНАПЕ СИР, САЛЯМІ
(Хрустке канапе, твердий сир, 
салямі, маринований огірок 
корнішон, оливка, 20г)

17

ФАРШМАК
(оселедець малосолений, яйце, 
сир російський, масло, огірок, 35г)

15

БРУСКЕТА «Оливковий мікс»

(лечо(помідор, перець), соте 
баклажан, гриби з додаванням олії 
«Extra Forzhetta», суміш оливок з 
сиром фета, 50г)

13

150СИРНА ТАРІЛКА
(Сири дорблю, моцарела, 
камембер, королівський, мікс 
горіхів, мед, журавлиний соус, 320г)

170М'ЯСНА ТАРІЛКА 
(елітні сорти сиро-в'ялених
 ковбас, 260г)



МЕНЮ

20МУСОВЕ ЛАТЕ
(Вершкова суміш з 
шоколадом, 50г)

ЧІЗКЕЙК ГОРІХОВИЙ
(вершки, сир «Philadelphia», 
горіхова  паста, мигдалеві 
пластівці, 55г)

20

17ГОРІХОВИЙ ТАРТ
(Горіхи, карамель, 35г)

15ІТАЛІЙСЬКА НАСОЛОДА
(шоколадно – горіхова суміш 
(кеш’ю, лісовий), 25г)

20ПЕЧИВО «КЕЙ - ПОПС»

(Пісочно – горіхова начинка в 
шоколадній глазурі з різними
начинками (арахіс; кокосова 
стружка і мигдаль; цукор і кориця), 25г)

27ТІРАМІСУ
(Маскарпоне, вершки, перепелині 
 яйця, какао, коньяк, палички савоярді, 50г)

САЛАТ «ГРЕЦЬКИЙ» 30
(Класичний грецький салат 
на оливковій олії з прованьскими 
травами , 90г)

СИРНІ КУЛЬКИ

(сир російський, яйце, 60г)
38



МЕНЮ

18МАФІН З МАСКАРПОНЕ

(Маскарпоне, мед, яйця, 
 шоколад, 60г)

120
(яблука, апельсини, ківі, сливка 
або виноград (по сезону), 
1 кг (приблизно на 5 осіб))

ФРУКТОВА НАРІЗКА

170ФРУКТОВА НАРІЗКА
(апельсини, ківі, сливка або 
виноград (по сезону), 
1,5 кг (приблизно на 8-10 осіб))

27МУСОВА БЛЮ КЮРАСАО
(молоко, шоколад, вершки, 
кавове печиво, велюр, блю 
кюрасао, 60г)

20МУС ЯГІДНИЙ 
(малиновий)
(Вершкова суміш з ягідним 
желе, 50г)

МУС ЯГІДНИЙ 
(персиковий)

20

(Вершкова суміш з персиковим
 желе, 50г)

17ПТИФУР РОМОВИЙ

(медові коржі з ніжним кремом
 маскарпоне, 30г)

12ЯГІДНА СЛОЙКА

(слойоне тісто, ванільний крем, 
 фрукти по сезону, 30г)
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