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Вихід , г
Банкетне Меню

Найменування

М'ясне плато
Балик із м’яса свинини с/к, балик із м’яса свинини  п/к, хамон із м’яса свинини, буженина із 
м’яса яловичини
М'ясна тарілка 
Салямі Чорізо, шийка Коппа, яловичина Бреазола, буженина по-домашньому
Рибне плато
Філе сьомги с/сол, філе масляної риби с/сол, палтус с/с
Сирне плато з горіхами, виноградом, медом і курагою
Сир Дор Блю, сир камамбер, сир голандський, сир копчений Гауда, горіх кеш'ю
Мікс баклажанових рулетиків з сиром, курагою та горіхами
Бринза з коров'ячого молока, маринована в пряних травах і оливковій олії 
Соус Ворчестер, часник, фенхель

100

150

125

150

90/100
135

Нарізка

Брускетта з пряною сливою, в'яленими томатами 
Гречаний багет на заквасці, сир Філадельфія, базилік, в'ялена слива, в'ялені томати
Брускетта з с/сол лососем і фенхелем
Сир Фета з коров'ячого молока, плавлений сир, фенхель, рукола, багет «Традиційний» з
пшеничного борошна на заквасці, філе лосося
Брускетта з томатами і сиром Фета
Багет «Традиційний» з пшеничного борошна на заквасці, томати конкасе, сир Фета з
коров'ячого молока
Брускетта з оселедцем, пелюсткою яблука і корнішоном
Хліб «Бородинський», філе оселедця, масло вершкове, яблуко, корнішони
Сирні палички з прошуто
Профітролі асорті
Лососевий мус, грибний мус, сирний мус
Паштет з качиної печінки

120 (3 шт.)

120 (3 шт.)

120 (3 шт.)

180 (3 шт.)

45

130

65

Брускетта

Тартар з телятини

Тартар з тунця

Тартар із лососем

100

100

100

Тартар
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Салат з вугром 
Вугор копчений, сівід, черрі, огірок, авокадо, салати рукола, фрізе, мікс салат з кунжутом, 
сухариками і малиновим соусом
Салат з морепродуктів з апельсиново-пряним соусом і бісквітно-шпинатними
подушечками 
Мідії, креветки тигрові, морський гребінець, аспарагус, мікс салат, сир Філадельфія,
фенхель
Мікс салат з качиною грудкою і вишнево-винним желе
Качина грудка, манго, рукола, сік апельсина, вишневий сік, червоне вино
Салат «Кюре» з лососем
Мікс салат, рукола, фрізе, свіжий огірок, лосось с/сол., апельсиново-соєвий маринад
Салат «Берамікс»
Камамбер, груша, прошуто, аспарагус, кеш'ю, маслини, рукола, базилік, фрізе, медово-олив-
кова заправка
Фуагра з фруктами 
Качина печінка, ківі, диня, виноград, апельсин, м'ята, коньяк
Асорті зі свіжих овочів
Перець болгарський, помідор, огірок, листя салату
Мікс салат з динею і сиром Рамболь 
Салат Лолло-росса, Лолло-біондо, рукола, шпинат, мангольд, мед, оливкова олія, лимон
Салат з м'ясним асорті 
Салат фрізе, салат Лолло-росса, помідор черрі, апельсин, запечене філе качки, вирізка 
телятини і свинини, кедрові горішки
Салат зі смаженої сьомги і груші з м'ятним соусом
Салат Лолло-Росса, соєвий соус, помідор, салат фрізе, цукор, м'ята, лимон, груша, філе 
сьомги запечене
Салат зі c/сол. лососем, сиром камамбер під соусом пармезан 
Салат Айсберг, зелень кропу, помідор конкасе, сир камамбер, цибуля "ялтинська", соус 
пармезан
Еко салат з грейпфрутом і огірком під тайською заправкою
Лолло-росса, Лолло-Біондо, рукола, радічіо, грейпфрут, огірки, апельсин, соєвий соус, 
кунжутне масло
Салат Язичок
Печериці, твердий сир на основі коров'ячого молока, яйце, горошок зелений консервова-
ний, язик яловичий, соус-майонез
Салат Столичний 
Картопля, морква, куряче філе, горошок зелений, огірки свіжі, огірки солоні, яйце,
соус-майонез
Салат з маринованими грибами і оселедцем
Цибуля ріпчаста маринована, філе оселедця с/сол., печериці мариновані, олія
соняшникова
Салат з руколою, гранатом і сиром з блакитною пліснявою 
Рукола, зерна граната, горіх грецький-ядро, сир дор блю, олія оливкова, сік лимона, соус 
наршараб
Салат з курячою печінкою і карамелізованими яблуками
Салат айсберг, печінка куряча запечена з медом і вершковим маслом, карамелізовані 
яблука, оцет бальзамічний, горіх кедровий, манго

270

280

180

200

230

130/150/30

500

220

270

190

165

220

200

200

200

200

160

Салати
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Салат Улюблений 
Помідори, перець болгарський, оливки, печериці мариновані, кукурудза консервована, горіх 
волоський, сир твердий, соус майонез
Салат Святковий 
Листковий салат з курячого філе, печеного чорносливу, смажених печериць з соусом 
майоне
Гарнір до риби - овочевий-фруктовий мікс 
Зелень Мангольд, манго, авокадо, рукола
Салат Мімоза з сьомгою і сиром
Листковий салат з запеченої сьомги з пряними травами, твердий сир, вершкове масло, 
куряче яйце, маринована ріпчаста цибуля, соус-майонез

200

200

150

150

Салати

Картопля гратен з білими грибами
Гарнір з брюсельською капустою 
Брюсельська капуста, бекон, горіх волоський, масло вершкове, кмин
Картопля запечена дольками з розмарином
Овочі-гриль
Баклажани, перець болгарський, печериці, помідор, цукіні, соус бальзамік
Кус-кус з овочами
Горошок зелений, вершкове масло, цукіні
Соте 
Баклажани, помідор, цибуля ріпчаста, перець болгарський, цукіні
Овочеве терне
Картопля, морква, спаржа, цукіні, перець болгарський, вершкове масло, зелень кропу
Баклажани «Редінг»
Язички баклажан фаршировані печерицями, волоськими горіхами, помідорами і зеленню

150
100

150
250

175

200

200

170

Гарніры, гарячі страви

Соковита курка на шпинатній подушці з соусом зі смородини
Куряче стегно, вершки, шпинат, часник, масло рослинне, мед, паприка, смородина, червоне 
вино, салат зелений
Куряче філе під вершково-мигдальним соусом
Котлета по-Київськи
Куряче філе фаршироване вершковим маслом із зеленню, паніроване в сухарях і смажене у 
фритюрі
Перепілка фарширована яблуками в беконі з вишневим соусом
Філе Віола з персиком 
Куряче філе, консервований персик, тостерний сир

115/150/50

200
120

1200
100

Страви із м'яса птиці
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Телятина по-Цюріхськи
Вирізка телятини, помідор черрі, базилік, печериці, масло вершкове, коньяк,
вершки, спеції
Медальйони з телятини під соусом Гурме 
Вирізка телятини, бекон, соус ворчестер, чебрець, розмарин, масло вершкове, помідор 
черрі, базилік, білі гриби, цибуля ріпчаста, масло вершкове, червоне вино, вершки
Кролик тушкований з баклажанами і печерицями 
Кролик, цибуля ріпчаста, морква, баклажани, капуста брюсельська, сметана, часник, спеції, 
салат зелений
Шашлик з м'яса свинини під маринадом від "шефа" з лавашем і пряним соусом
Каре з телятини в брусничному соусі
Стіфадо 
Баранина ребра, помідор, цибуля, кінза, приправа
Куряче філе су-від фаршироване моцарелою та шпинатом
Фрікасе з кролика
Кролик, цибуля, морква, чебрець, розмарин, вершки

110/60

175/80/20

380

100/20/40
250
250

250
350

Страви із м'яса

Філе судака смажене з соусом із лисичок
Філе судака, масло вершкове, лимон, лисички, цибуля ріпчаста, вино біле, вершки, чебрець, 
зелень, листя салату
Філе тріски з соусом Бер Блан
Тріска, цукіні, цибуля порей, морква, селера, масло вершкове, вино біле, чебрець, лайм, 
зелень петрушки
Скумбрія гриль маринована в пряних травах з лимоном
Стейк лосося-гриль
Дорадо з кисло-солодким соусом на основі білого вина
Камбала в білому вині
Сьомга зі спаржею
Мерлуза з карамелізованою цибулею, родзинками та пряними травами
Сібас в кисло-солодкому соусі

140/80

140/80/40

350
260
180
175
180
140
230

Риба

Кошик середземноморських хлібів в асортименті 100

Хлібний кошик


