СМАК КИЄВА
ЗАКУСКИ
ГРН
185
ФОРШМАК
Мус з оселедця, сиру Філадельфія та яблука. Подається
з грінками з чорного хліба, 138/80 г
ЧОРНОМОРСЬКА РИБНА ТАРІЛКА
265
Маринований оселедець, тюлька пряного посолу та
форшмак, 280/10 г
ІКРА ЩУКИ ПО-ОДЕСЬКИ
950
Слабосолена ікра щуки з цибулею шалот та
соняшниковою олією. Подається з тостами з білого
хліба, 160/50/40 г
АСОРТІ УКРАЇНСЬКОГО САЛА
225
Три види сала, подаються з грінками з чорного хліба та
часником і чаркою горілки, 175 г/50 мл
ДЕРУНИ З ЛІСОВИМИ ГРИБАМИ
245
Традиційна українська страва з картоплі, подається зі
смаженими лісовими грибами, 275/80 г
ВАРЕНИКИ З КАРТОПЛЕЮ ТА ГРИБАМИ
195
Українська національна страва з картоплею та грибами,
подається зі сметаною та смаженими грибами з
цибулею, 200/65/80 г
ВАРЕНИКИ З М'ЯСОМ
285
Українська національна страва з яловичиною, подається
зі сметаною, смаженою цибулею та чіпсом бекону,
200/50/80 г
195
ЗРАЗИ КАРТОПЛЯНІ З М 'ЯСОМ
Українська національна страва з картоплі, з
яловичиною, подається зі сметаною та часниковою
олією, 200/80/20 г
165
ЗРАЗИ КАРТОПЛЯНІ ЗІ ШПИНАТОМ
Українська національна страва з картоплі, з тушкованим
шпинатом, подається зі сметаною та часниковою олією,
200/80/20 г
325
ХОЛОДЕЦЬ З КРОЛИКА
Холодець з м’ясом молодого кроля, подається з
гірчицею, буряком з хроном та соленим огірком з
медом, 180/80/65 г
АСОРТІ ОВОЧЕВОЇ ІКРИ
225
Ікра з печених баклажанів та болгарського перцю,
кабачкова ікра з селерою та томатна ікра з соусом
Табаско, 300/100 г
САЛАТИ
САЛАТ З ЯЗИКА І РУКОЛИ
Рукола, помідори чері та відварений яловичий язик,
подається з горіховим соусом, 200 г
КАРПАЧЧО З БУРЯКА
Тонко нарізаний відварений буряк з руколою у
поєднанні з козиним сиром Шевре, подається з еспума
із сиру Пармезан, 180 г
ДОМАШНІЙ САЛАТ
Сезонні овочі зі сметаною або соняшниковою олією,
на Ваш вибір, 300 г
СУПИ
УКРАЇНСЬКИЙ БОРЩ
Традиційний український суп з яловичиною, буряком,
томатами, картоплею, капустою, червоним перцем.
Подається зі сметаною, українськими пампушками,
грінками з чорного хліба та салом, 350/175 г
СОЛЯНКА
Традиційний пряний суп з копченими ковбасками,
шинкою, соленими огірками, маслинами, подається з
лимоном та сметаною, 300/50 г
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КУРЯЧИЙ КОНСОМЕ
Бульйон з кнелями з курятини та овочевим жульєном,
400 г

ОСНОВНІ СТРАВИ
345
БЕФСТРОГАНОВ
Яловича вирізка в традиційному українському стилі,
приготована з вершками та соленими
огірками, 375 г
295
АСОРТІ ДОМАШНІХ КОВБАСОК
«Нюрнберзька», «Карівурст», «Равлик», куряча,
подаються з гірчицею та соусом барбекю, 210/80/20 г
595
КРОЛИК З ХЕРЕСОМ
М’ясо молодого кролика, приготоване у сувіді з
хересом, подається з селеровим пюре та кашею
амарант, 200/180/20 г
595
ТЕЛЯЧА ПЕЧІНКА НА ГРИЛІ
У поєднанні з мигдалем, ікрою з баклажанів та
бебі-морквою, 190/120/70 г
425
КАРЕ ЯЛОВИЧИНИ НА ГРИЛІ
Подається під соусом із червого вина та печеною
картоплею з сиром Пармезан, 210/120/50 г
380*
МОЛОДЕ КУРЧА З КАБАЧКОВОЮ ІКРОЮ
Молоде курча без кісток, смажене на грилі, подається з
кабачковою ікрою, 100 г
МІНІ-КОТЛЕТА ПО-КИЇВСЬКИ
295
Дві котлети з курячого м’яса з вершковим маслом і
травами, подаються з картопляним пюре та
відвареними бебі-овочами, 310 г
КОТЛЕТИ ЗІ ЩУКИ
245
Парові котлети з філе щуки під вершково-грибним
соусом в поєднанні зі смаженими кільцями картоплі,
150/110/100 г
ГРЕЧАНА КАША З КАЧИНИМ М’ЯСОМ
425
Подається з білими грибами та соусом із червоного
вина, 240 г
* Ціна вказана за 100 г готової страви.
ДЕСЕРТИ
ТОРТ «КИЇВСЬКИЙ»
Традиційний торт по-київськи з бізе, горіхами та
кремовою начинкою, 140 г
СИРНИКИ
Традиційна страва української кухні з домашнього сиру,
подається зі сметаною та медом, 200/50 г
ВАРЕНИКИ З ВИШНЯМИ
Українська національна страва з вишнями, подається зі
сметаною, 110/80 г
ВАРЕНИКИ З ЧОРНИЦЕЮ
Українська національна страва з чорницею, подається зі
збитими вершками, 140/50/15 г
МЕДОВИК З ЧОРНОСЛИВОМ
Медовий торт з вершковим кремом, чорносливом та
волоськими горіхами, подається з чорним шоколадом
та мармуровим морозивом, 210 г
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* Ми будемо раді надати гостям інформацію стосовно особливих інгредієнтів та
алергенів у наших стравах
Президент
ТОВ «Готель Менеджмент»
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Директор департаменту
продуктів харчування та напоїв
Бухгалтер-контролер
Усі ціни вказані в гривнях і включають ПДВ

