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Вихід ,г
Барбекю

Найменування

Картопля запечена з беконом
Курячі крильця гриль мариновані в соєвому соусі з часником, ароматними спеціями
і лавашем

Конвертик з лаваша фарширований сумішшю сирів, смажений на решітці до хрусткої 
скоринки
Сир бринза на основі коров'ячого молока, твердий сир Гауда з зеленню кропу, часником, 
болгарським перцем

Шаурма начинена куркою, помідорами, твердим сиром Гауда, кінзою і болгарським перцем 
з додаванням соусу-майонезу, смажена на решітці до хрусткої скоринки
Лаваш з помідором, перцем чилі, сиром Моцарелла (пресована), зеленню кропу та смаже-
ний на решітці до хрусткої скоринки
Овочі - гриль
Баклажани, печериці, перець болгарський, цибуля ріпчата, цукіні
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Страви гриль

Шашлик з баранини зі свіжим помідором
Шашлик з м'яса свинини маринований ароматними спеціями з лавашем, соусом
і зеленою цибулею
Шашлик зі свинячих реберець в медово-гірчичному соусі
Шашлик з курячої грудки та помідором черрі
Скумбрія-гриль
Асорті з ковбасок 
Мисливські, мюнхенські, курячі
Стейк лосося, маринований спеціями з соком лимона та запечений в лаваші 
Телятина гриль маринована в червоному вині зі спеціями

Соус барбекю грибний
Барбекю з чорносливом
Соус Джек Деніелс 
Соус карамельно-імбирний
Гірчиця «Діжонська»

Страви на мангалі

Соуси
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Асорті зі свіжих овочів
Помідор, огірок, зелена цибуля, болгарський перець, листя салату
Асорті з різноманітних трав 
Салат Лоло, кріп, петрушка, зелений і червоний базилік, кінза і зелена цибуля)

Салат «Ачік-Чучук»
Свіжі помідори, цибуля ялтинська, базилік, перець чилі, олія соняшникова
Салат з овочів смажених на грилі з оливковою олією і соєвим соусом 
Цукіні, помідор, баклажан, цибуля ріпчаста, перець болгарський, базилік
Салат «Шопський»
Помідори, огірки, перець болгарський, бринза на основі коров'ячого молока, зелений салат, 
орегано, олія соняшникова

Пиріг «Польський» 
Печериці, м'ясо свинини, болгарський перець, морква, твердий сир, прянощі
Пиріг «Баварський»
Соковиті млинці поділяють начинки з капусти тушкованої в пиві, твердого сиру і краківських 
ковбасок з овочами
Пиріг «Курник»
Соковиті млинці поділяють начинку з тушкованої капусти, печериць, курки з овочами і помі-
дорів з сиром
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