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MENU

NEW YEAR PARTY
НАЙМЕНУВАННЯ

ВИХІД НА 1 ОСОБУ

Канапе та брускети
Канапе "Слабосолений лосось з каперсами на солодовому багет "

20

Канапе з маринованим оселедцем, вершковим хроном
та в'яленими томатами

20

Брускета з ростб фом та соусом Тонато

40

Канапе з пармською шинкою та грушею

20

Салям з маринованим корн шоном на зерновому багет

20

Брускета з печеним болгарським перцем, моцарелою та базил ком

40

Овочеве круд те з соусом Рокфор

40

Канапе "Сир камамбер на солодовому багет з медом"

20

Бабагануш (закуска з печеного на мангал баклажану)

40

Холодн страви та закуски
Лососевий мус (подається у вигляд рола) з сметанним соусом

45/5

Асорт сиров'ялених дел катес в (салям Італ йська, салям Брауншвейська,
шинка Корол вська)

20/20/20

Моцарела з томатами та крутонами п д соусом Песто

20/20/10

Асорт сир в України (камамбер, м н моцарела, крем-сир в кунжутному нас нн )

45/15

Фрукти сезонн

100

Десерт Браун

75

Салати

Салат Ол в'є з копченою куркою

100

Салат з печеного буряка, козиним сиром, апельсином та кедровими гор хами

50

Цезар з куркою, беконом, сиром пармезан та м н тостами
з крем сиром та базил ком

50

Салат Грецький з маслинами Каламата

50
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Закуски та гаряч страви
Сир камамбер запечений з гор хом та медом в т ст Ф ло

60/10

Ф ле р чкової форел п д гор хово-лимонним соусом

60/10

Запечений нжир фарширований фетою

50

Індичка в бекон з грибним соусом

60/15

М н шашличок з свинини, подається з аджикою

60/10

Овоч гриль (баклажан, цук н , томат, печериц , цибуля ялтинська)

75

Картопляний гратен

75

Компл мент в д закладу
Запечена з травами бараняча нога, подається з кус-кусом
та йогуртовим соусом

50/50

Хл бн вироби
Домашн й хл б

40/40

Напої
С к в асортимент

250

Журавлиний морс власного виробництва

500

Вода м неральна

500

Кока-кола

500

Алкогольн напої
Вино гристе нап всухе/брют "Шабо"

150

Вино червоне сухе BatutaTempranillo (Іспан я)

75

Вино б ле сухе Batuta Airen (Іспан я)

75

Коньяк Закарпатський 4*

50

Гор лка Козацька Рада

50

Вих д на 1 особу без напоїв 1590 грам

