
320,00     120/120/50 Закуска гуцула 

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

Кумові покуштунки

три види сирів,  домашні ковбаски, мисливські ковбаски,
мед,томати

чотири види сирів, домашня ковбаса, шия копчена, прошуто,
бекон, копчена куряча грудинка, томати, цибулька, виноград, гострий соус

Сирна нарізка
чотири види італійських сирів, мед, горіхи, виноград

Сет рибних делікатесів
масляна холодного копчення, лосось слабосолений,
креветки в соусі

Оселедець по-буковинськи
філе оселедця, цибуля маринована

Закуска коломийська 
«До горілочки»
сало копчене, сало солоне, сало-попрікаш,
грінки, огірки мариновані, цибуля

Помазанка з лососем та крем сиром

650,00     160/300/50 

280,00     160/50  

620,00     300/50  

130,00     100/40/20  

180,00     150/50/25 

230,00     90/60 

вага, г ціна, грн

135,00     150/100Банош по-закарпатськи

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ 

кукурудзяна мука, вершки, сметана, бринза

Гриби по-шаянськи
білі гриби в сметані

Деруни з грибами 
кремзлики з картоплі, соус з білих грибів

Язик телячий з білими грибами 
та соусом
Смажений камамбер  
з  вишневим соусом

Млинці з білими грибами 
та вершковим соусом

Крильця фрі з пікантним соусом
Курячі крильця, томати, мед, соус

190,00     200

150,00     250/100

260,00     280/80

170,00     150/50/50

140,00     150/60/50

130,00     200/50

вага, г ціна, грн

млинці, білі гриби, цибуля, вершки

                Ми готуєм, пригощаєм і здоров'я всім бажаєм!

Паштет з курячої печінки 
"Помідора на грядці"

130,00     120/70/30

куряча печінка, помідор, соус з грибами та вишнею, грінки

Грибочки з «бочки» 98,00     120/30гриби білі мариновані, цибуля кримська, олія, зелень

сир, рукола, мікс салатів, вишневий соус

Міжгірський токан з бринзою та салом 120,00     250
кукурудза, бринза, сало копчене

Овочеві спрінг роли 118,00     200
морква, капуста, болгарський перець, цибуля, папрік соус

Сирокопчені свинні вушка з кунжутом 180,00     150

Дошка «КІБЛЕР» до пива
курячі крильця, цибулині кільця, свинні вушка,
копчений смажений сир, соуси сирний та папрік

420,00     750/100



105,00300 Зелений мікс салат з яйцем 
пашот та беконом

САЛАТИ

Салат «Капрезе» з песто та авокадо

Салат «Цезар»

Салат «Фермерський» 

Салат «Грецький»

Салат з карамелізованою грушею 
та прошуто

Салат з лососем та авокадо 

Овочевий салат гриль з яловичиною

Теплий салат з курячої печінки «Фламбе»

Салат з карпатських білих грибів
та пармезаном

   мікс салатів, яйце, бекон, оливкова олія

сир моцарела, помідори, авокадо, базилік

   куряче філе, лист салата, сухарики, сир "Пармеджано",
   соус "Цезар", овочі 

помідори,мікс салатів, цибуля, бринза,часник,олія,спеції

помідори,огірки,болгарський перець, цибуля
сир "Фета",олія,спеції

прошуто, мікс салатів, овочі, груша

 філе лосося, мікс салатів, помідори, цибуля, авокадо

баклажан, кабачок, мікс салатів, перець, кунжут,
часник, яловича вирізка

куряча печінка, бекон, помідори, перець болгарський, цибуля,
мікс салатів, соус діжонський

смажені білі гриби, мікс салатів, перець, пармезан, часник

165,00

170,00

135,00

150,00

210,00

300,00

225,00

165,00

180,00

230 

330 

250 

250 

200  

200

240 

250

240 

вага, г ціна, грн

Салат з вяленим буряком,
яблуками та грецькими горіхами

Овочевий салат з креветками

мікс салатів, буряк, яблука компресовані, крем сир, 
грецькі горіхи

креветки, помідори, огірки, мікс салатів, 
кримська цибуля, лимон

105,00

220,00

200 

250

180,00

225,00

205,00

150,00

160,00

350

300

250

220

250

Паста з болоньєзе з яйцем пашот

Фетучіні з лососем та білим вином

Равіолі з білими грибами
з соусом «Пармеджано»

Ньокі з панчетою та сиром

Стір-фрай з курячим філе,
овочами та рисовою локшиною

ПАСТИ

вага, г ціна, грн



160,00     350Бограч-гуляш

ПЕРШІ СТРАВИ - ДО ЮШКИ ПАН, 
А ДО М’ЯСА САМ 

мадярська національна страва - гострий м’ясний суп з овочами

Бути на Закарпатті і не скуштувати бограч(суп угорських чабанів) - це гріх..
перед собою, своїм шлунком і компанією друзів, яких ви запросили до 
нашого ресторану

вага, г ціна, грн

Борщ український 120,00     350
традиційний червоний борщ з телятини

Бульйон курячий по домашньому 98,00     350
традиційна весільна поливка з домашньої курки з локшиною

Юшка з білих грибів 125,00350
Закарпатський суп-поливка приготований з білих грибів з локшиною
Будете смакувати, аж за вухами лящатиме

Гарбузовий крем-суп 95,00300
зігріваючий суп з імбиром та вершками

Картопля пюре 200 42,00

Картопля по-домашньому 200 50,00

Рис з овочами 200 50,00

Картопля фрі 200 48,00

Крокети картопляні 200 50,00

ГАРНІРИ
вага, г ціна, грн

Овочева пательня з вершковим соусом 300/50 110,00

Овочі вок з кунжутом 250 65,00

брокколі, бейбі морква, цвітна капуста,
кукурудза, вершковий соус

морква, перець болгарський, стручкова квасоля, цибуля

Ми готуєм, пригощаєм
і здоров'я всім бажаєм!



Соус «Барбекю»

Соус «Сирний»

Соус «Гірчичний»

Соус «Цезар»

ОСНОВНІ СТРАВИ

Філе Міньйон по-унгварськи* 210,00100/50

вирізка з яловичини, овочі гриль та вишневий соус

вага, г ціна, грн

Медальйони "Іракліон" 
з білими грибами *

125,00100/25

вирізка зі свинини, бекон, соус гірчично-вершковий, гриби білі

Лоці-печенє по-угорськи 220,00250/50

свинна корейка, цибуля, паприка червона

Стейк курячий на кістці 
з соусом теріякі *

72,00100

куряча грудинка з кісткою, апельсин, лимон

Ескалоп з індички 
на шпинатовій подушці

260,00200/70

філе індички, шпинат 

Курячий хлібчик 
з вершковим сиром

180,00250/60

куряча грудка, вершковий сир, соус 

Гуляш з телятини 
з картоплею пюре

255,00300/150

телятина, томати, спеції, картопля

Качина ніжка  конфі 
з червоною капустою по-чешськи 

280,00180/100/80

ніжка качки, червона капуста, компресоване яблуко

Мітітей з телятини, запечений в тісті 250,00150/70

рублена телятина, гарбузове пюре, соус томатний

 Баранина тушкована з овочами* 125,00100/50

баранина, морква, перець болгарський

 Форель панська* 150,00100

форель,гриби білі,вершки

Стейк тунця з овочевим  міксом 290,00150/100
філе тунця, морква, перець, томати, зелень

* - страви на вагу

50 32,00

50 45,00

50 32,00

50 42,00

СОУСИ

Соус «Паприк» 50 32,00

Дорадо з овочами та сиром* 150,00100/20
дорадо, перець болгарський, морква, помідор,
соус, сир твердий, зелень



ФІРМОВІ СТРАВИ ВІД ШЕФ-КУХАРЯ

Цімборський танір 1050,001200

свинний стейк, курячий стейк, стейк яловичий, свинні реберця
картопля та овочі гриль, соуси: барбекю, білий соус

вага, г ціна, грн

НАША РОДЗИНКА, БУДЕ ЗАДОВОЛЕНА ВСЯ ВАША РОДИНКА 

Перепілки з пікантним соусом 300,00450

перепілки, картопля печена, перепелині яйця в клярі, пікантний соус

Страва для гурманів «Корида» 220,00300

бичі яйця, гриби, цибуля, вершковий соус

СТРАВИ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАМОВЛЕННЯМ 

Качка з яблуками *

Індик запечений з овочами*

Кролик з овочами*

Пікантна свинна голяшка*

Порося запечене*

Осетер фарширований*

Фарширована курка з млинцями та 
білими грибами*

100

вага, г

100

100

100

100

100

100

80,00

85,00

85,00

75,00

75,00

110,00

80,00

ціна, грн

                                      Що вас пригостили

                                        Вже ви ся напили.
                                         Вже ви ся наїли, 

                                 Ой дякуйте господарям,

* - страви на вагу

Велика ковбасна тарілка по-домашньому 550,00600/200/50

баварська ковбаса, нюрнберзька ковбаса, домашня ковбаса зі спеціями,
картопляні крокети, пікантний пивний соус



ДИТЯЧЕ МЕНЮ
ПЕРШІ СТРАВИ

Супчик з фрикадельками 250 90,00

Сирний супчик 250 125,00

ОСНОВНІ СТРАВИ
Котлета куряча на пару 

Телячі тефтелі з овочами

150 76,00

100/50 120,00

Січеники з курячої грудки 150 70,00

Пельмені з індичкою

Відбивна з індички в пармезанній паніровці

180 120,00

150 130,00

Сирники зі сметаною та джемом 150/50 94,00

ДЕСЕРТИ
Шоколадний фондан

Десерт Ферреро

150/50 96,00

100/50 80,00

Яблучний штрудель 120/50 90,00

Креплики зі сливовим конфітом
та сухарями
Творожні гомбовці з сливовим конфітом

150/50 70,00

150/50 110,00

Млинці з вишнями та крем сиром 150/50 95,00

Грибочки від Солохи 100/50 90,00
     ванільна панакота,морозиво,шоколад

Наполеон по маминому рецепту 175 130,00



СТРАВИ НА ВОГНІ - ЛІКАРСТВО
ДЛЯ ФАЙНОГО СОНЯЧНОГО НАСТРОЮ

Добра паска, якщо при ній ковбаска 

Мараморошські ребра*

Свинна корейка на реберці *

Шашлик зі свинини *

Шашлик курячий *

Стейк зі свинини*

Стейк з яловичини*

Ковбаски власного приготування:

баварська*

нюрберзька*

Форель*

Стейк лосося*

Стейк осетра*

Креветки тигрові*

Печена картопля з бринзою та салом

Овочі печені :

-баклажан*

- кабачок *

- помідор *

- перець *

- цибуля *

- шампіньйони *

- кукурудза *

Лаваш з бринзою та помідорами
лаваш, бринза, помідори, кріп, спеції

Лаваш з сиром та помідорами 
лаваш, сир, помідори, кріп, спеції

вага, г ціна, грн

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200/50/50

100

100

100

100

100

100

100

300

300

78,00

80,00

82,00

110,00

68,00

82,00

112,00

Шашлик з яловичини * 100

72,00

72,00

140,00

200,00

150,00

240,00

68,00

53,00

48,00

48,00

53,00

28,00

45,00

52,00

162,00

170,00

* - страви на вагу


