
Меню 

Холодні страви 

Соління з бочки                   0.300    120грн  

Вудження від гуцула                0.250    190 грн 

Мікс паштетів з грінками               0.300   195 грн  

Сало як сало, так ще не смакувало               0.200   175 грн 

 

Салати 

 

Салат із свинною вирізкою та болгарським перцем, стрючковою квасолею, 

цибулею, бринзою та пікантною заправкою                      0.250     185 грн 

Класичний салат Цезар                0.250     175 грн 

Салат овочевий                 0.200    175 грн 

( помідор, огірок, зелень, бринза, льон , олія) 

Теплий салат із косулі               0.250    195 грн 

 

Перші страви 

 

Борщ український                0.300    140 грн 

Бульйон із домашнього когута з локшиною            0.300    120 грн 

Бограч, який Вам варто скуштувати             0.300     185 грн 

Традиційна юшка з білих грибів з домашньою локшиною      0.300    165 грн 

 

Пасти 

Паста класична карбонара              0.300    170 грн 

Паста з куркою та шпинатом у вершковому соусі           0.300    170 грн 

 

 

Основні страви 

Кролик запечений у вершковому соусі із спаржею          0.300     280 грн 

Реберця свинні з маринованою капустою            0.300    260 грн 

Косуля із печі з овочами та вершковим соусом           0.350    350 грн 

Голубці, запечені в печі з копченостями            0.300    180 грн 

 



Мангал меню 

Молодий півник на грилі в поєднання з маченкою з перців       0.250  265 грн  

Свинина по – панські та гуцульський банош              0.350  280 грн 

Ситна порція свинного шашлика               0.400  295 грн 

Струг, запечений з часником та зеленню              0.300  290 грн 

Овочі гриль                   0.300  110 грн 

 

Страви, без яких родина не збирається за столом 

Гуцульський банош з бринзою та соусом з білих грибів            0.400  165 грн 

Деруни з соусом з білих грибів                0.300  150 грн 

Картопля, запечена з травами та часником              0.250    95  грн 

 

Десерти 

Штрудель із вишнею та шоколадом               0.300  150 грн  

Сирники з джемом                  0.180   85  грн 

Десерт від шефа                  0.200  130 грн 

 

Піца 

Чотири м’яса                   0.450  190 грн 

Чотири сири                   0.450  210 грн 

Гавайська                   0.450  195 грн 

Пепероні                   0.450  190 грн  

 

Дитяче меню 

Пюрешка з курячим фрикасе                0.250  115 грн 

Курячий шашличок з картоплею-фрі та кетчупом              0.250  120 грн 

Спагеті з сиром                  0.200    85  грн 

Овочевий супчик                  0.150    80  грн 

 


