
 

Святкові  банкетні страви 

Холодні страви 

 вихід грн 

Риба фарширована:   

- Стерлядь з лососем та спаржею 1000/300 2295,00 

- Судак з вершками та цибулею 1000/300 1645,00 

- Короп з кедровими горішками та 

родзинками 

1000/300 1050,00 

- Щука  з вершками та цибулею 1000/300 1645,00 

Риба заливна:   

- Осетрина 100/230 520,00 

- Лосось 100/230 265,00 

- Судак 100/230 215,00 

Язик телячий заливний 100/230 135,00 

Паштет з курячої печінки 200/50 148,00 

Оселедець під шубою 1000 490,00 

«««««Олів’е»»  з куркою або ковбасою за 

бажанням 

1000 490,00 

 



 

 

Гарячі страви 

Телятина запечена зі шпинатом в 

листковому тісті з грибною підливою 

1000/300 1050,00 

Окорок поросяти запечений з 

малиново-журавлинною підливою 

1000/300/500 1745,00 

Порося молочне смажене, начинене 

гречаною кашею з грибами та 

цибулею 

1000/350/10 1680,00 

Порося смажене 1000/350/100 1450,00 

Ніжка ягня запечена в листковому 

тісті з фаршированою картоплею, 

печеним перцем та малиново-

журавлиновою підливою 

1000/350/200 1780,00 

Індичка смажена, начинена яблуками, 

курагою та чорносливом 

1000/220 895,00 

Індичка смажена, начинена рисом, 

курагою та родзинками 

1000/220 895,00 

Качка смажена, начинена яблуками 

та чорносливом 

1000/200 980,00 

   

   

 

 



 

 

 

Ніжка домашньої курки, начинена 

грибами, запечена під мигдалем 

220/12 174,00 

Перепілки смажені, начинені курячою 

печінкою з персиковою підливою 

1000/500/140 1560,00 

   

   

До солодкого столу 

 

Каравай 1000 215,00 

Торт «Святковий» 1000 365,00 

 

 

 

 

  

   

замовляеться не пiзнiше, нiж за 2 дні до проведення банкету. 

 



 

Святкові  фуршетні страви 

Холодні закуски 

Канапки, воловани та брускети 

 вихід грн 

Сало з паприкою і корнішонами на 

бородиньскому хлібі 

25 16,00 

Сало копчене з огірком на 

бородинському хлібі 

30 16,00 

Сало в'ялене з маринованими 

шампіньйонами на чорному хлібі 

30 19,00 

Чорнослив фарширований салом с 

часником 

22 16,00 

Воловани з оселедцем та салатом з 

буряка 

40 16,00 

Воловани з сиром дор блю з медом та 

м'ятою 

25 28,00 

Ікра червона на перепелиному яйці з 

соусом тартар 

25 49,00 

Ікра щуки на перепелиному яйці з 

соусом тартар 

25 59,00 

Рулетики з баклажан, фаршировані  

пікантною морквою 

25 16,00 

 



 

 

Рулетики з баклажан, фаршировані 

волоськими горіхами 

35 28,00 

Рулетики з баклажан, фаршировані 

сиром 

35 18,00 

Рулетики з копченої форелі з огірком 60 89,00 

Рулетики із цукіні з прошуто, 

вершковим сиром і цедрою апельсину 

25 42,00 

Рулетики з ковбаси с/к з сиром 

філадельфія та оливкою 

20 24,00 

Трубочки з шинки з м'яким сиром і 

оливкою 

47 19,00 

Оливка на твердому сирі 20 22,00 

Сир твердий з виноградом 40 26,00 

Помідор чері фарширований сиром 

фета з базиліком та соусом цезарь 

30 26,00 

Тартар з телятини з перепелиним 

жовтком та гріночкою 

50 59,00 

Тартар з лосося з лимоном та 

вершками 

50 62,00 

Канапка з ковбасою с\к і свіжим 

огірком 

39 29,00 

 



 

Канапка з червоною ікрою 26 96,00 

Ікра червона на крекері з вершковим 

сиром та лимоном 

15 49,00 

Канапка з копченою куркою з курагою   30 56,00 

Канапка з копченою качкою на 

яблуках та чорносливі 

45 28,00 

Канапка з бужениною і маринованим 

цукіні 

55 32,00 

Канапка з телячим язиком з морквою 45 28,00 

Канапка лосось слабосолоний на тості 

з вершковим маслом  

23 34,00 

Брускета з лососем,вершковим сиром 

і каперсами 

20 26,00 

Прошуто з сиром філадельфія на 

тості 

15 32,00 

Прошуто з качки з малиною на 

твердому сирі    

21 49,00 

Креветка з пюре броколі та 

помідором чері 

50 82,00 

Креветка на тості з пюре із авокадо 23 52,00 

Креветки на пюре з авокадо в шоті 39 76,00 

 

 



 

Форшмак з оселедця з чорними 

гріночками 

50 32,00 

Сир камамбер з полуницею 20 29,00 

Сир камамбер з малиною 20 42,00 

Сир камамбер з ожиною 20 39,00 

Сир камамбер з апельсиновим желе                                                          35 36,00 

Сир дорблю з полуницею, з м'ятою і 

соусом бальзамік-карамель 

30 42,00 

Олів'є в заварній кульці 43 23,00 

Салат з креветок в заварній кульці 46 64,00 

Салат Капрезе 50 56,00 

Салат з тунця з яйцем та яблуком 50 59,00 

Овочева шпажка       

( свіжі огірок, перець,чері) 

70 32,00 

Овочеві палочки з соусом Цезарь та 

сиром пармезан 

50 29,00 

Брускета з тартаром з оселедця 15 18,00 

Брускета зі шпинатом, перепелиним 

яйцем та кедровими горіхами 

25 18,00 

Брускета Капрезе 20 26,00 

 



 

Гарячі закуски 

Судак паніровний в сухарях 60 79,00 

Сьомга запечена в листовому тісті 30 152,00 

Пікантний слабосолений лосось на 

маринованому цукіні з червоною ікрою 

20 56,00 

Розетки з цукіні з лососем, запечене 

під твердим сиром 

50 69,00 

Мішочки з хрумкого тіста з лососем, 

шпинатом і вершковим соусом 

40 69,00 

Телятина запечена з баклажаном і 

твердим сиром     

80 86,00 

Печена телятина на картоплі  з 

гірчичним соусом 

60 59,00 

Шашлик з телятини з болгарським 

перцем та печерицями 

50/10 79,00 

Куряче філе, смажене на ананасi 35 39,00 

Мазурки з курчати 50/25/10 42,00 

Печінка куряча, запечена  в беконі на 

яблуках 

45/50 59,00 

Сир твердий, панірований в беконi 45 36,00 

   

 



 

 

 

Шашлик овочевий  на грилі (цукіні, 

шампіньйон, перець) 

100/5 52,00 

Печериця фарширована овочами 65 38,00 

Цукiнi запечений з сиром і помiдором  

чері 

50 29,00 

Картопля запечена з беконом та 

пармезаном 

50 42,00 

Картопля запечена з кмином та 

салом 

50 32,00 

Десерти 

Пана кота з ягодами 50 49,00 

Торт Медовик 45 24,00 

Шоколадно-апельсинове тістечко 50 24,00 

Торт Чізкейк 50 39,00 

Фруктова шпажка  

(яблуко, ківі, полуниця)  

30 24,00 

Фруктова шпажка  

(яблуко, ананас, виноград) 

30 24,00 

замовляеться не пiзнiше, нiж за 2 дні до проведення банкету. 

 


