
СУП

LUNCH

Ланч меню діє з 12:00 до 16:00 по буднях, крім святкових днів

Вареники з картоплею та білими грибами. 
Подається зі сметаною та смаженою цибулею

Паста з яловичими щічками та пармезаном

Класичний бургер з сиром Чедер. Подається 
із солоним огірком та картоплею по-домашньому
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Varenyky (Ukrainian dumplings) with potatoes and porcini 
mushrooms. Served with sour cream and fried onions

Pasta with beef cheeks and parmesan

Classic burger with Cheddar cheese. 
Served with pickles and homemade potatoes"

Grilled chicken with creamy garlic sauce. Served with 
polenta

New York steak with asparagus beans. Served with 
a sauce of your choice (pepper, BBQ, truffle)

Borsch with ribs and sour cream

Green pea cream soup with cream and salmon

Crispy pizza with parma, mozzarella, parmesan and tomatoes

Green salad with chicken liver in teriyaki sauce 
and  caramelized apple in vinaigrette sauce

Cobb salad with grilled chicken, parma and tomatoes 
with honey-mustard sauce

Vegetable salad with radish, cucumber, herbs and Greek 
yogurt. Served with a boiled egg

Berry compote

Espresso \ Americano \ Теа

А glass of wine (white or red to choose from)

Курча запечене на грилі з вершково-часниковим 
соусом. Подається з полентою

Стейк Нью Йорк зі спаржевою квасолею.
Подається з соусом на вибір 
(перцевий, BBQ, трюфельний)

Борщ український з ребрами та сметаною

Крем-суп із зеленого горошку з вершками та лососем

Хрустка піца з пармою, моцарелою, пармезаном
та томатами

Зелений салат з курячою печінкою у соусі теріякі 
та карамелізованим яблуком під соусом вінегрет

Кобб салат з куркою-гриль, пармою та томатами
під медово-гірчичним соусом

Овочевий салат з редискою, огірком, зеленню та 
грецьким йогуртом. Подається з вареним яйцем

Ягідний компот

Еспресо/Американо/Чай

Келих вина (біле або червоне на вибір)

ЛАНЧ МЕНЮ

СТЕЙК ЛАНЧ

СТАРТЕРИ ТА САЛАТИ

НАПОЇ ДО ЛАНЧУ

Lunch menu is available from Monday to Friday, from 12АМ to 4Р

DRINK TO LUNCH

ЛАНЧ

LUNCH

SOUPS

STARTES AND SALADS

STEAK LUNCH
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