МЕНЮ СУ Ш І
12:00 – 00:00

ГРН
РОЛИ
Боніто, 210/35/30 г
Копчений лосось, огірок, зелена цибуля, сир Буко, стружка тунця Боніто та
чорний кунжут
Темпура рол з вугрем, 280/45/30 г
Копчений вугор, огірок, сир Буко, соус Теріякі та кунжут
Рол з креветкою темпура, 255/65 г
Креветка в клярі, огірок, японський майонез та ікра Тобіко
Гострий рол Тека, 235/35/30 г
Тунець, огірок, зелена ікра Тобіко, чорний кунжут, японський майонез та соус
Шірача
Філадельфія, 275/35/30 г
Свіжий лосось, огірок, авокадо та сир Буко
Каліфорнія, 220/35/30 г
М’ясо краба, огірок, авокадо та ікра Тобіко
Дракон, 230/35/30 г
М’ясо краба, копчений вугор, огірок, авокадо, ікра Тобіко, соус Унагі та кунжут

325

385
385
385

455
795
865

МАКІ
Макі з авокадо, 110/40 г
Макі з лососем, 110/40 г
Макі з тунцем, 110/40 г
Макі з вугрем, 110/40 г

145
185
185
195

САШИМІ
Креветка, 130/20 г
Тунець, 130/20 г
Лосось, 130/20 г
Вугор, 140/20 г
Гребінець, 150/20 г
Лакедра, 100/43/20 г

265
285
285
315
315
595

НІГІРІ
Лосось, 35/30 г
Тунець, 35/30 г
Вугор, 45/30 г

125
125
145

ЛЕГЕНДА
Вегетаріанська

Вегенська страва

Містить глютен
		
		

Без глютену

Містить яйця

Легка страва

Містить яловичину Містить свинину

Містить
морепродукти

Містить горіхи

Містить курятину Приготування страви Містить алькоголь Містить кунжут
займає більше 20 хв.

Містить молоко

Не містить
лактози
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АЗ І А ТСЬК І СТР АВ И
12: 0 0 – 0 0: 0 0

ГРН
СУП
Місо суп з водоростями, 300 г
Місо суп з лососем і гребінцем, 300 г
Том Ям Кунг, 300 г

165
325
345

ГАРЯЧІ СТРАВИ
Рис з куркою та креветками, 250 г
Локшина Удон з яловичиною, 300 г
Самоси з креветками та куркою, 165/40 г
Креветки в темпурі з кисло-солодким соусом, 100/50 г
Спрінг роли з креветками, 170/50 г

345
365
245
255
325

П І СЛЯП ОЛУДНЕВИ Й ЧАЙ
Насолоджуйтесь Вашим післяобіднім чаєм в кращих британських традиціях,
зручно влаштувавшись на м’яких кріслах Лоббі Бару.

Сет «Класичний», 325 г
Міні «Крок-месьє» — міні-сендвіч з шинкою та сиром
Міні-сендвіч з томатами, сиром Моцарелла та соусом Песто
Тонко нарізана пармська шинка
Міні-Захер, міні-чізкейк, сирний пиріг з вишнею
Банановий, морквяний та шоколадний хліб

365

Сет «Вегетаріанський», 370 г
Міні-сендвіч з томатами, сиром Моцарелла та соусом Песто
Міні-сендвіч з томатами, листям салату, огірком та сиром Фета
Канапе з йогуртом, огірком, солодким перцем та м’ятою
Міні-Захер, міні-чізкейк, сирний пиріг з вишнею
Асорті мармеладу

365

Сет «Люкс», 355 г
Міні-сендвіч з пармською шинкою, руколою та соусом Песто
Міні-сендвіч з тунцем, листям салату Ромен та томатами
Канапе з фуа-гра
Міні-Захер, міні-чізкейк, сирний пиріг з вишнею
Міні-тарталетки з заварним кремом та ягодами, дует макарунів

485

Оберіть Ваш улюблений чай з нашої колекції TWG
2

ДЕННЕ МЕН Ю
11:00 – 23:00

ГРН
САЛАТИ
Грецький салат, 335 г								
Томати, огірки, болгарський перець, маслини, сир Фета та оливкова олія
Салат з індичкою та кіноа, 176 г
Індичка, маш салат, кіноа у поєднанні з курагою та мигдалем, заправляється
оливковою олією
Моцарелла Буррата, 240 г
Ніжна Mоцарелла Буррата у поєднанні з карпаччо із томатів
Салат «Цезар»
Листя салату Ромен, бекон, крутони, пластівці сиру Пармезан, подається з
заправкою «Цезар»:
Класичний, 220 г
З куркою на грилі, 270 г
З копченим лососем, 280 г
Інсалата ді Рукола, 215 г
Салат з руколою, креветками, пластівцями сиру Пармезан, помідорами чері та
авокадо, подається з бальзамічним соусом
Салат «Скандинавський», 175 г
Салат з руколою, помідорами чері, крутонами, креветками, тунцем, копченим
лососем та осетром, подається з лимонною заправкою

265
295

425

365
445
485
445

465

ЗАКУСКИ
Брускета з томатами, 110 г
Хрусткий багет з томатною сальсою та базиліком
Брускета з пармською шинкою та сиром Моцарелла, 75 г
Хрусткий багет зі слайсами пармської шинки та сиром Моцарелла
Брускета з лососем, 107 г
Хрусткий багет з хумусом та лососем «Гравлакс»
Бутерброд де Люкс з форшмаком, 180 г
Грінка з чорного хліба з пастою з м'якого сиру Буко та оселедця
Бутерброд де Люкс з овочами, 240 г
Грінка з чорного хліба, овочевий рататуй та козячий сир
Бутерброд де Люкс в стилі «Вітелло тоннато», 190 г
Грінка з чорного хліба, шматочки яловичини, соус на основі майонезу та тунця
Хумус, 140/70 г									
Ніжний хумус, подається з салатом Ромен, чіабатою та лавашем
Карпаччо з яловичини, 135 г
Тоненько нарізана яловичина на подушці з руколи з соусом Песто, подається з
пластівцями сиру Пармезан та каперсами
Карпаччо з лосося, 160 г
Тоненько нарізаний лосось, подається з лимонною заправкою та пластівцями
сиру Пармезан

125
185
225
195
195
285
225
365

445
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Д Е ННЕ МЕНЮ
11:0 0 – 2 3 :0 0

ГРН
ЗАКУСКИ
Тартар з лосося, 165/70 г
Свіжий лосось, цибуля шалот, приправлені соусом Ниок-мам, оливковою олією,
соусом Табаско, подається з еспума із хріну та тостами
Тартар з тунця, 210 г
Свіжий тунець, каперси, цибуля шалот, приправлені соусом Ниок-мам і соусом
Табаско, подається з мусом із авокадо та тостами
Хамон cеррано з сиром Манчего, 32/32 г
Хамон, витриманий 12 місяців, подається з сиром Манчего
Хамон іберіко з сиром Манчего, 32/32 г
Хамон, витриманий 24 місяці, подається з сиром Манчего
Сирна тарілка, 180/70/40 г
Сир Манчего, Брі з трюфелем, козячий сир з трюфелем, Буш де Неж, Дорблю,
Фоль Епі
Тарілка рибного асорті, 195 г
Смажений тунець, копчені лосось та осетер, лайм та каперси
М’ясна тарілка, 215/100 г
М’ясне асорті з маринованими огірками та цибулею
СУПИ
Курячий консоме, 400 г
Бульйон з кнелями з курятини та овочевим жульєном
Крем-суп із цвітної капусти, 270 г
Ніжний крем-суп із цвітної капусти у поєднанні з селерою та сиром Грюєр
Крем-суп з білих грибів, 255/20 г
Ніжний крем-суп з білих грибів, подається з крутонами та трюфельним маслом
Український борщ, 350/175 г
Традиційний український суп з яловичиною, буряком, помідорами, картоплею,
капустою, червоним перцем. Подається з часниковим соусом та сметаною,
українськими пампушками, грінками з чорного хліба та салом
Суп із морепродуктів, 400 г
Рибний бульйон з креветками, мідіями, кальмарами, морськими гребінцями та
овочевим жульєном
БУРГЕРИ
Класичний бургер, 340/150/60 г
Яловича котлета, томати, листя салату Ромен, хрусткий бекон та солені огірки.
Подається на чорній або білій булці на Ваш вибір з картоплею фрі, кетчупом та
майонезом
Бургер з тунцем, 280/70 г
Смажений тунець, морські водорості, томати, огірки та соус Унагі з ароматом
трюфеля. Подається на чорній або білій булці на Ваш вибір
Бургер Серф-енд-Терф (Тигрові Креветки / Яловичина), 330/150/60 г
Яловича вирізка, обсмажена тоненькими слайсами на грилі, тигрові креветки,
томати, листя салату Ромен, солені огірки, соус Біск. Подається на чорній або
білій булці на Ваш вибір з картоплею фрі, кетчупом та майонезом
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425

525

295
475
795

695
825

185
185
225
295

425

525

525

565

ДЕННЕ МЕН Ю
11:00 – 23:00

ГРН
СЕНДВІЧІ
«Крок-месьє», 210/45 г
Теплий сендвіч з сиром та шинкою, запікається під сиром, подається з мікс
салатом та томатами чері

245

Сендвіч з тунцем, 325/150/60 г
Сендвіч із запашною чіабатою, салатом Ромен, соленими огірками, помідорами,
цибулею, тунцем та майонезом. Подається з картоплею фрі, кетчупом та
майонезом

425

Традиційний клаб сендвіч, 325/150/60 г
Потрійний сендвіч зі смаженою на грилі курячою грудкою, яйцем, салатом
Ромен, томатами, хрумким беконом, соленими огірками, сиром, шинкою та
майонезом. Подається з картоплею фрі, кетчупом та майонезом

465

Стейк сендвіч від шеф-кухаря, 320/150/60 г
Яловичина, смажена на грилі, з хрумкою чіабатою, смаженими грибами,
салатом Ромен, помідорами, з хріном та майонезом. Подається з картоплею
фрі, кетчупом та майонезом

465

Сендвіч з м’ясом Пастрамі, 212/150/60 г
Телятина Пастрамі власного приготування з соленими огірками та гірчицею.
Подається з картоплею фрі, кетчупом та майонезом

525

Потрійне «S», 305/150/60 г
Потрійний сендвіч з копченим лососем, руколою, огірком та сиром Буко.
Подається з картоплею фрі, кетчупом та майонезом

525
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