
ЛАНЧ МЕНЮ / LUNCH

Супи

Стартери та салати

Напої до ланчу

235

БУРГЕР ЛАНЧ

СТРАВИ НА ВИБІР

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

160

185

MEAT ЛАНЧ

Ніжні котлети з м'яса індички. Подається з печеною 
картоплею під горіховим соусом

Паста з томленою в спеціях свининою, устричному соусі 
та овочами

Бургер з котлетою із яловичини та картоплею 
по-ірландськи з салатом коул слоу

335

СТЕЙК ЛАНЧ

Обирайте стейк Нью-Йорк або Філе-міньйон.
Подається з овочами на грилі та соусом на вибір

Борщ український з ребрами та сметаною

Суп дня

+60

+50

Ягідний компот

Еспресо/Американо/Чай

Келих вина (біле або червоне на вибір)

+20

+35

+125

Курячий азіатський салат з кускусом 
в кисло-солодкому соусі

Салат з сезонними овочами на грилі 
під медово-гірчичним соусом

Зелений салат з кіноа та з запеченим філе скумбрії 
в соусі Унагі 

Хумус з молодого зеленого горошку. 
Подається з грінками

+80

+65

+80

+55



LUNCH

Lunch menu is available from Monday to Friday,
from 12АМ to 4РМ, except holidays

335

STEAK LUNCH

Choose New York or Fillet Mignon steak.
Served with grilled vegetables and sauce for your choice

Soups

Starters and salads

Drink to lunch

235

BURGER LUNCH

DISHES TO CHOOSE FROM

160

185

MEAT LUNCH

Tender turkey cutlets. Served with baked potatoes
and nut sauce 

Pasta with spiced pork, oyster sauce and vegetables

Burger with beef cutlet and potatoes in Irish style 
with Cole Slow Salad

Borsch with sour cream

Soup of the day

+60

+50

Berry compote

Espresso \ Americano \ Теа

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

+20

+35

+125

Asian chicken salad with couscous in sweet
and sour sauce

Salad with grilled seasonal vegetables 
in honey-mustard sauce

Green salad with quinoa and baked mackerel fillets
in Unagi sauce

Hummus with young green peas. Served with croutons

+80

+65

+80

+55


