
ШАХ-ПЛОВ З ЯГНЯМ
Ягня, рис "Басматі", курага, родзинки, каштан, чорнослив,
вершкове масло, шафран, спеції

ШАХ-ПЛОВ З ТЕЛЯТИНОЮ
Телятина, рис "Басматі", курага, родзинки, каштан, чорнослив,
вершкове масло, шафран, спеції

Shah-Plov With Lamb Meat
Lamb meat, rice "Basmati", dried apricots, raisins, chestnuts,
prunes, butter, saffron, spices

Shah-Plov With Veal Meat
Veal meat, rice "Basmati", dried apricots, raisins, chestnuts, prunes,
butter, saffron, spices

ГАЗМАХ ПЛОВ З ЯГНЯМ
М'ясо ягняти, рис "Басматі", курага, цибуля ріпчаста, каштани,
родзинки, спеції

ЧИГИРТМА ПЛОВ З ДОМАШНІМ КУРЧАМ 
Курча, цибуля ріпчаста, рис "Басматі",
масло вершкове, спеції      

СХІДНИЙ ПЛОВ З ЯГНЯМ /ТЕЛЯТИНОЮ
М'ясо ягняти/телятина, рис "Басматі", алича суш., барбарис,
цибуля ріпчаста, морква, часник, спеції, зелень              

СЯБЗІ ПЛОВ З ТЕЛЯТИНОЮ ТА ЗЕЛЕННЮ
Рис "Басматі", телятина, зелень           

300 г 390 грн

300 г 390 грн

300 г 350 грн

300 г 310 грн

300 г 370 грн

300 г 350 грн

Gazmaq Pilaf 
Lamb meat, Basmati rice, dried apricots, onions,
chestnuts, raisins, spices

Chigirtma Pi laf
Chicken meat, onion, Basmati rise, butter, spices

Syabzi Pilaf
Basmati rice, veal meat, greens

Oriental pilaf with lamb / veal
Lamb / veal meat, Basmati rice, dried cherry plum, barberry, 
onions, carrots, garlic, spices, herbs

ДОШАМА ПЛОВ ІЗ ДОМАШНЬОЮ КУРКОЮ
Курка, рис "Басматі", курага, цибуля ріпчаста, каштани,
ізюм, чорнослив, газмах

300 г 340 грн

Doshama Pilaf with chiken
Chiken meat, Basmati rice, dried apricots, onions, chestnuts,
raisins, prunes, gazmaq

МЕНЮ ФІРМОВОГО ПЛОВУ / PILAF IN ASSORTMENT



ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ / Cold Starters

АСОРТІ СОЛІНЬ
Помідори червоні, огірки, капуста червона,
черемша маринована, зелень

PICKLES
Pickled red tomatoes, pickled red cabbage, pickled garlic, greens

СЮЗЬМА 
Гатих,сметана,зелень 

ІСПІРІ
Вишня, базилік, кінза, кріп, часник

350 г 195 грн

140 грн

130 г 155 грн

190 г 305 грн

190/50 г 425 грн

100 г

Syuzma 
Qatyq, sour cream,greens

Ispiri 
Cherries, basil, cilantro, dill, garlic
     

КАРПАЧЧО / ТАР-ТАР ІЗ ТЕЛЯТИНИ

ТІЛЯЧИЙ ЯЗИК ІЗ ЗЕЛЕНИМ СОУСОМ
Телячий язик, зелений соус, помідори чері, земля з маслин
Veal tongue with green sauce and airy moharicum 
Сalf tongue, green sauce, cherry tomatoes, ground from olives

Veal Carpaccio / Tartar

180/70 г 425 грнКАРПАЧЧО / ТАР-ТАР ІЗ ЛОСОСЯ
Salmon Carpaccio/Tartar

170/30 г 265 грнДОМАШНІЙ ПАШТЕТ ІЗ КУРЯЧОЇ ПЕЧІНКИ
Куряча печінка, цибуля, морква, масло вершкове, коньяк
Homemade chicken liver pate
Chicken liver, onion, carrots, butter, cognac

170 г 220 грнБАБАГАНУШ ІЗ ЗЕРНАМИ ГРАНАТУ ТА СУМАХОМ
Баклажан, паста тахіні, лимон, часник, паприка, спеції.
Babaganush with pomegranate seeds and sumac
Eggplants, tahini paste, lemon, garlic, paprika, spices

130 г 205 грнХУМУС З В'ЯЛЕНИМИ ТОМАТАМИ
Горох нут, паста тахіні, кунжут, часник, лимон, томати в'ялені, спеції

Hummus with sun-dried tomatoes
Chickpeas, tahini paste, sesame, garlic, lemon, sun-dried tomatoes, spices



ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ / Cold Starters

РУЛЕТИКИ З БАКЛАЖАНІВ З ВОЛОСЬКИМ ГОРІХОМ
Смажені баклажани,волоський горіх,часник,
майонез, зелень, спеції   

АСОРТІ ДОМАШНІХ / ЄВРОПЕЙСЬКИХ СИРІВ
Сулугуні, бринза, овечий сир, варення, горіх, м'ята/
Сир із пліснявою, "Камамбер", "Пармезан", сир з кропом, гріссіні

СЕТ М'ЯСНИХ ЗАКУСОК
Бастурма, язик яловичий копчений, баранина в'ялена,
помідори в'ялені

ШПИНАТ ПО-БАКІНСЬКИ
Шпинат, перець болгарський, морква, цибуля ріпчаста,
часник, олія оливкова  

ІКРА БАКЛАЖАННА 
Баклажани, помідори, болгарський перець, зелень, спеції

Eggplant rolls with walnuts 
Roasted eggplants,walnuts,garlik,mayonaise,greens,spices

ГУАКАМОЛЕ З АВОКАДО З ІКРОЮ ЩУКИ
Aвокадо, ікра щуки, цибуля ріпчаста, спеції, хліб тостовий       

130 г 235 грн

230 г
260 г

385 грн
455 грн

170/
70 г

250 грн

150 г 405 грн

130 г 215 грн

130 г 180 грн

Avocado guacamole with pike caviar
Avocado, pike caviar, onion, spices, toast bread

Home-Made Cheese Platter
Sheep cheese, Suluguni cheese, brynza, jam,walnut, mint/ 
European Cheese Platter Blue cheese,
Camembert cheese, Parmesan cheese, dill cheese,grissini

Set of meat snacks  Basturma, smoked beef tongue, 
dried lamb meat, grissini, sun-dried tomatoes

Bakinsky Spinach 
Spinach, bell pepper, carrot, onion, garlic, olive oil   

Eggplants Caviar 
Eggplants, tomatoes, bell pepper, greens, spices

100
/100 г

215 грнОСЕЛЕДЕЦЬ З КАРТОПЛЕЮ
Оселедець, картопля, цибуля червона, корнішони
Herring with ruddy popatoes
Herring, potatoes, red onion, gherkins



ТАР-ТАР
Огірки мариновані, зелень, маслини, цибуля, майонез

Caesar 
Parmesan cheese, anchovies, capers, mustard, cream, garlic, eggs)

Tartar Pickled cucumbers, greens, olives, red onion, mayonnaise

ЧАСНИЧНИЙ
Оливкова олія, часник, зелень, лимон
Garlic Olive oil, garlic, greens, lemon

РИС ІЗ ШАФРАНОМ / Saffron Rise

РИС НА ПАРУ / Steamed rice

КАРТОПЛЯ ПЮРЕ / ФРІ / ПО-ДОМАШНЬОМУ   
Mashed Potatoes / French Fries / Home-Made Potatoes

БУЛГУР ІЗ ГРИБАМИ / Bulgur with mushrooms

КІНОА З ОВОЧАМИ / Quinoa with vegetables

АДЖИКА
Болгарський перець, помідори, гострий перець,
цибуля, часник, зелень, спеції
Adjika
Bell pepper, tomatoes, hot pepper, red onion, 
garlic, greens, spices

ПЕСТО
Базилік, рукола, "Пармезан", олія оливкова, кедровий горіх 
Pesto
Basil, rucola, Parmesan cheese, olive oil, pine nuts

ЦЕЗАР
Сир пармезан, анчоуси, каперси, гірчиця, вершки, часник, яйця. 

30 г 85 грн

30 г 80 грн

30 г 80 грн

30 г 80 грн

30 г 80 грн

200 г 155 грн

200 г 95 грн

200 г 95 грн

200 г 180 грн

200 г 180 грн

КАРТОПЛЯНИЙ ЛЮЛЯ-КЕБАБ / Potatoes Luleh-Kebab 200 г 135 грн

КАРТОПЛЯ НА ШАМПУРІ З КУРДЮКОМ
Potatoes on skewer with kurdyuk

200 г 165 грн

ОВОЧІ ГРИЛЬ / Grilled vegetables 280 г 235 грн

ПЕЧЕРИЦІ НА ГРИЛІ / Grilled champignons 200 г 170 грн

КУКУРУЗА-ГРИЛЬ / Grilled corn 1 шт 135 грн

ГАРНІРИ / SIDE DISHES

СОУСИ / SAUCES



САЛАТИ / Salads

САЛАТ ІЗ 3 ВИДІВ ТОМАТІВ ІЗ ГРЕЦЬКИМ СИРОМ
Помідори, сир Фета, соус Песто, маслини 

ТУНЕЦЬ ГРИЛЬ З МІКСОМ САЛАТІВ, АВОКАДО
І ПЕРЕПЕЛИНИМ ЯЙЦЕМ
Тунець, авокадо, мікс салатів, яйце перепелине,
огірки свіжі, помідори чері, соус унаги,
соус вінегрет, маслини, спеції

ОВОЧЕВИЙ МАНГАЛ-САЛАТ 
Перець болгарський, помідори, баклажани

САЛАТ ЧОБАН
Огірки, помідори, цибуля, ароматні трави     

Salad of 3 types of tomatoes with Greek 
cheese in edible ground 
Tomatoes, Feta cheese, Pesto sauce, ground from olives

САЛАТ ЦЕЗАР З ІНДИЧКОЮ ТА ЯЙЦЕМ ПАШОТ
ЛОСОСЬ/КРЕВЕТКИ
Куряче філе, мікс салатів, яйце перепелине,
помідори чері, сухарики, сир "Пармезан", соус "Цезар",
спеції

300 г 260 грн

220 г 455 грн

300 г 360 грн
/440 грн
/470 грн

200 г 260 грн

200 г 175 грн

Caesar Salad with Chicken Chicken fillet, salad mix, quail egg,
cherry tomatoes, crackers, "Parmesan" cheese, "Caesar"
sauce, spices

Grilled tuna with mix of salads, avocado and quail egg 
Tuna, avocado, salad mix, quail egg, cucumbers,
cherry tomatoes,unagi sauce, vinaigrette sauce, 
ground from olives, spices

Mangal Salad 
Bell pepper,tomatoes,eggplants     

"СНОВАN" Salad 
Cucumbers, tomatoes, red onion, herbs



САЛАТИ / Salads

200 г 420 грнФІРМОВИЙ САЛАТ З АВОКАДО ТА ПАРОВИМ ЛОСОСЕМ
Лосось, мікс салатів, огірки свіжі, помідори черрі,
яйце перепелине, авокадо   
Specialty salad with steam salmon and avocado 
Salmon, salad mix, fresh cucumbers, cherry tomatoes,
quial egg, avocado

200 г 595 грнСАЛАТ ОЛИВ'Є З КРАБОМ
Краб, огірки, морква, картопля, яйця,
зелений горошок, майонез фермерський

Olivier with crayfish and farm mayonnaise
Kamchatka crab, cucumbers, carrots, potatoes,
eggs, green peas, farm mayonnaise

250 г 295 грнСАЛАТ З БУРЯКОЮ І КОЗЯЧИМ СИРОМ
Буряк, козячий сир, рукола, соус малиново-бальзамічний
Salad with beetroot and goat cheese 
Beetroot, goat cheese, arugula, ruspberry-balsamic sauce

220 г 350 грнМІКС САЛАТ З КОПЧЕНОЮ КАЧКОЮ ПІД МАЛИНОВИМ СОУСОМ
Мікс салат, копчена качка, чері,
малиново-бальзамічний соус

Mix salad with smoked duck and raspberry sauce 
Mix salad, smoked duck, cherry, raspberry-balsamic sauce

200 г 380 грнСАЛАТ З ТЕЛЯТИНОЮ, РУККОЛОЮ І СИРОМ ПАРМЕЗАН
Телятина, рукола, сир пармезан, чері, вустерський соус,
медово-гірчичний соус

Salad with veal,arugula and parmesan cheese
Veal, agugula, "Parmesan" cheese, cherry tomatoes,
worcestershire sause, honey-mustard sause

180 г 335 грнСАЛАТ ГРАНАТОВИЙ
Гранат, квасоля, цибуля, кінза, стебло селери,
зелень, олія
Pomegranate salad
Pomegranate, beans, red onions, cilantro, celery, greens, oil



Vegetable soup with stewed veal Stewed veal, potatoes, 
cauliflower, carrots, cherry tomatoes, herbs, garlic, spices

СУПИ/ SOUPS

ХАШЛАМА З ЯГНЯТИ
М'ясо ягняти, перець
болгарська, помідори, цибуля ріпчаста, спеції, зелень

ТОМАТНИЙ СУП З МОРЕПРОДУКТАМИ 
Креветка, кальмар, восьминіг-бебі, м'ясо мідій,
перець болгарський, морква, корінь селери, часник,
помідор черрі, базилік, чебрець, бадьян, самбука, спеції
          

СОЮТМА З ЯГНЯТИ
М'ясо ягняти, цибуля ріпчаста, курдюк, спеції

300 г 220 грн

300 г 250 грн

400 г 300 грн

300 г 335 грн

300 г 455 грн

300 г 215 грн

Hashlama Lamb meat, bell pepper, tomatoes, Onion, spices, greens

Lamb Soyutma Lamb meat, onion, kurdyuk, spices

Tomato seafood soup
Shrimp, squid, baby octopus, mussel meat, Bulgarian pepper,
carrot, celery root, garlic, cherry tomato, basil, thyme, star anise,
sambuca,  spices

КЮФТА-БОЗБАШ 
М'ясо ягняти, нут, цибуля ріпчаста, рис, сушена алича, картопля
          

300 г 170 грн

300 г 280 грн

Kufta-Bozbash 
Lamb meat, chickpeas, onion, rice, dried yellow plums, potatoes

ДОВГА
Гатих, зелень, нут
          Dovga
Qatyq, greens, chickpeas

ОВОЧЕВИЙ СУП ІЗ ТОМЛЕНОЮ ТЕЛЯТИНОЮ 
Томлена телятина, картопля, капуста цвітна, морква,
помідори чері, зелень, часник, спеції

Chicken soup with omelet noodle 
Сhicken meat, eggs, carrots, greens, spices      

СУП ІЗ КУРЧАТИ З ОМЛЕТНОЮ ЛОКШИНОЮ 
М'ясо курка, яйця, морква, зелень, спеції.

Piti

Lamb meat, kurdyuk, chickpeas, red onion, spices          

ПИТИ 
М'ясо ягняти, курдюк, нут, цибуля, спеції



СУПИ / SOUPS

300 г 270 грнГРИБНИЙ КРЕМ-СУП
Печериці, цибуля ріпчаста, вершкове масло, вершки,
овочевий бульйон
Mushroom cream soup
Champignons, onions, butter, cream, vegetable broth

300 г 210 грн
СОЧЕВИЧНИЙ СУП
Сочевиця, перець болгарський, корінь селери, морква,
цибуля ріпчаста, сік томатний, сухарі з паприкою
Lentil soup
Lentils, bell peppers, celery root, carrots, onions, tomato juice,
rusks with paprika     

300 г 205 грнОВОЧНИЙ СУП З БРОККОЛІ
Брокколі, морква, кабачок, горошок зелений,
перець болгарський, прованські трави, помідор, часник
Vegetable soup with broccoli
Broccoli, carrots, zucchini, green peas, bell peppers,
provencal herbs, tomato, garlic     

300 г 225 грнДЮШБАРА
Баранина, курдюк, тісто прісне з яйцем 
Dyushbara 
Lamb, kurdyuk, fresh dough with egg   



ГАРЯЧІ СТРАВИ / Entrees

Grape Leaves Dolma 
Grape leaves, minced lamb & veal meat, rise,
onions, greens, spices, olive oil, qatyq, mint    

ЯЗИЧКИ ЯГНЯТИ З ГОЛЛАНДСЬКИМ СОУСОМ
Язички ягняти,голландський соус,помідори черрі,
буряковий пил        

СОТЕ З МОРЕПРОДУКТІВ
Креветки, кальмар, восьминіг-бейбі, м'ясо мідій,
вершки, спеції, чіабата

160/30 г 275 грн

130/30 г 295 грн

220 г 455 грн

200/50 г 505 грн

Lamb tongues with hollandaise sauce 
Lamb tongues, hollandaise sauce, cherry tomatoes, 
beetroot powder     

Seafood sauté
Shrimps, squid, baby octopus, mussel meat, cream, spices, ciabatta

ДОЛМА У ВИНОГРАДНОМУ ЛИСТІ
Виноградне листя, фарш з м'яса ягняти і телятини, рис,
цибуля ріпчаста, зелень, спеції, оливкова олія, гатих, м'ята

LINDEN LEAVES DOLMA 
Linden leaves, minced lamb & veal meat, rise, onions, greens,
spices,olive oil,qatyq,mint    

ДОЛМА В ЛИПОВОМУ ЛИСТІ 
Листя липи, фарш з м'яса ягняти та телятини, рис,
цибуля ріпчаста, зелень, спеції, оливкова олія, гатих, м'ята  

гарячі закуски / hot snack



170/130г 535 грнФІЛЕ СУДАКУ З БРОККОЛІ У ВЕРШКОВОМУ СОУСІ
Судак, брокколі, помідор черрі, вершки, пармезан,
цибуля порей, спеції
Pike perch fillet with broccoli in creamy sauce
Pike perch, broccoli, cherry tomato, cream, parmesan, leek, spices

120/100
/50 г

505 грнФІЛЕ ДОРАДО З КІНОА І ЛЕГКИМ КРЕМОМ
Дорадо, кіноа, горошок зелений, лемонграс,
масло вершкове, лайм, спеції
Dorado fillet with quinoa and light cream
Dorado, quinoa, green peas, lemongrass, butter, lime, spices

180/40 г 560 грнТУНЕЦЬ ГРИЛЬ У КУНЖУТНІЙ ПАНІРОВЦІ З МІКС САЛАТОМ
Тунець, кіноа, горошок зелений, лайм, спеції.
Grilled tuna in sesame breading with mix salad
Tuna, quinoa, green peas, lime, spices

200 г 490 грнЛОСОСЬ ПІД СОУСОМ СОВИНЬЙОН
Лосось, цибуля порей, цибуля ріпчаста, куркума, лемонграс,
масло вершкове, вершки, спеції
Salmon with sauvignon sauce
Salmon, leeks, onions, turmeric, lemongrass, butter, cream, spices

ГАРЯЧІ СТРАВИ / Entrees

гарячі закуски / hot snack

рибні страви / fish dishes

250 г 305 грнСОБА З ОВОЧАМИ
Локшина соб, кабачок, морква, броколі, перець болгарський,
печериці, соєвий соус, часник, кунжут
Soba with vegetables
Sob noodles, cabaret, carrots, broccoli, bell peppers,
mushrooms, soy sauce, garlic, sesame

250 г 380 грнРІЗОТТО З БІЛИМИ ГРИБАМИ
Рис арборіо, білий гриб, вершки, пармезан, часник,
чебрець, вершкове масло
Risotto with white mushrooms
Arborio rice, porcini mushroom, cream, parmesan, garlic,
thyme, butter

Azerbaijani stewed vegetables 
Eggplant, tomato, onion, bell
pepper, potatoes, greens, spices

250 г 350 грнАДЖАПСАНДАЛ ПО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКУ
Баклажан, помідор, цибуля, перець болгарський, картопля,
зелень, спеції

овочеві / vegetable



200/100 г 545 грн

700 г 810 грн

100 г 180 грн

НІЖКА ЯГНЯТИ З КУС-КУСОМ ТА ОВОЧАМИ
Ніжка ягняти, кус-кус, помідори, перець печений,
часник,спеції,помідори черрі,соус деміглас
Lamb leg with couscous and vegetables
Lamb leg, couscous, tomatoes, baked pepper, 
garlic, spices, cherry tomatoes, demiglas sauce
          

КУРЧА ТЮТЮНУ З САЛАТОМ МІШУЮЧИ І АДЖИКОМ 
Курча, салат Мешуя, аджика   
Chicken tobacco with meshuya salad and adjika 
Chicken, meshuya salad, adjika
          

РЕБРА ТЕЛЯТИНИ З КАРТОПЕЛЬНИМ ГРАТЕНОМ
Каре телятини, картопля, вершки, пармезан, чебрець, соус унаги
Veal ribs with potatoes graten
Veal rack, potatoes, cream, parmesan, thyme, unagi sauce

140/100
/60 г

380 грнКОТЛЕТИ З ІНДЮШКИ ІЗ ВЕРШКОВИМ ПЮРЕ
М'ясо індички, вершкове масло, хлібна крихта, жовток,
картопля, мікс салату, помідор черрі

Turkish cutlets with creamy mashed potatoes
Turkey meat, butter, bread crumbs, yolk, potatoes, salad mix,
cherry tomato

160/30 г 205 грн
160/30 г 230 грн
160/30 г 220 грн
160/30 г 170 грн

ГЮРЗА (ВАРЕНІ / СМАЖЕНІ)

З ЧЕРЕМШОЮ / With Wild Garlic

З БАРАНИНОЮ / With Lamb

З ТЕЛЯТИНОЮ / With Veal

З КАРТОФЕЛЕМ / With Potatoes

Gyurza (Boiled / Fried)

ГАРЯЧІ СТРАВИ / Entrees

м'ясо та птиця / meat and poultry



1500 г 2150 грн

680 грн

1000 г 1152 грн

500 г 550 грн

500 г 475 грн

500 г 455 грн

500 г 1010 грнРИБА Лосось, перець болгарський, баклажан, помідор, картопля,
маслини, цибуля ріпчаста, зелень, вершкове масло, лимон, спеції

Fish Saj Salmon, pepper, eggplant, tomato, potatoes,
olives, onion, greens, butter, lemon, spices
          

КУРЧА Курча, перець болгарський, цибуля ріпчаста,
баклажан, помідор, картопля, зелень, масло вершкове, спеції
Chicken Saj Сhicken, bell pepper, eggplants, tomato,potatoes, 
onion, greens, butter, spices

ЯГНЯ М'ясо ягняти, перець болгарський, цибуля ріпчаста,
баклажан, помідор, картопля, зелень, вершкове масло, спеції

Lamb Saj Lamb meat, bell pepper, eggplant, tomato, potatoes,
onion, greens, butter, spices)

ТЕЛЯТИНА Телятина, болгарський перець, картопля,
цибуля ріпчаста, помідори, масло вершкове

Veal Saj Veal meat, bell pepper, potatoes, onion, 
tomatoes, butter
          

ШАХ-ПЛОВ БАРАНИНА / ТЕЛЯТИНА / ПТИЦЯ
Shahplov with lamb / veal / chicken

Bey-kebab
Rack of lamb, rack of veal, lula mix, potato lula, veal shish-kebab,
grilled vegetables, chicken tobacco, 3 types of sause

500 г 2822 грнОСЕТРИНА ПО-СХІДНОМУ
Sturgeon in oriental

1000 г 1870 грнЯГНЯ ЗАПЕЧЕНЕ В ПЕЧІ (ВАГОВИЙ)
Lamb baked in the oven

СТРАВИ В САДЖІ / Saj Dishes

БЕЙ-КЕБАБ
Каре баранина, каре телятина, люля мікс, шашлик телятина,
картопляний люля, овочі гриль, курча Табака, 3 види соусу

300 гДОРАДО ЗАПІЧЕНА У СОЛІ

ФІРМОВІ СТРАВИ / Signature dishes



м'ясо / meat

200 г 115 грн
200 г 140 грн

200 г 145 грн

400 г 350 грнОВОЧІ ГРИЛЬ / Grilled Vegetables

ПЕЧЕРИЦІ НА ГРИЛІ/ Grilled champignons

КАРТОПЛЯНИЙ ЛЮЛЯ-КЕБАБ /Potatoes Luleh-Kebab

КАРТОПЛЯ НА ШАМПУРІ З КУРДЮКОМ
Potatoes On Skewer With Kurdyuk

200 г 240 грн

200 г 445 грн
200 г 250 грн
100 г 180 грн

ШАШЛИК З ІНДИЧКИ / Turkey kebab

ШАШЛИК З КУРЯЧОЇ ПЕЧІНКИ / Chicken liver kebab

ПЕРЕПЕЛА НА МАНГАЛІ / Quailon the grill

КУРЧА НА ВУГІЛЛІ / Char-Grilled Chiken

100 г 180 грн

ШАШЛИК З ЛОСОСЯ / Salmon Shish-Kebab 200 г 790 грн
ШАШЛИК З ОСЕТРА / Sturgeon Shish-Kebab 200 г 1440 грн
ДОРАДО НА ВУГІЛЛІ / Grilled Dorado 100 г 195 грн
СИБАС НА ВУГІЛЛІ / Charcoal seabass 100 г 195 грн
СКУМБРІЯ НА МАНГАЛІ / Grilled mackerel 100 г 145 грн
ТИГРОВІ КРЕВЕТКИ / Tiger chrimp 100 г 605 грн

200 г 330 грн
200 г 250 грн

ШАШЛИК ІЗ ПТИЦІ / Chicken Shish-Kebab

ШАШЛИК ІЗ ТЕЛЯТИНИ  / Veal Shish-Kebab

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ІЗ КУРКИ
М'ясо птиці, цибуля, спеції 
Chicken Luleh-Kebab Minced chicken meat,onions,spices

200 г 655 грн

200 г 330 грн

200 г 525 грн

ЛЮЛЯ-КЕБАБ З ЯГНЯТИ / ТЕЛЯТИНИ
М'ясо ягняти / телятини, цибуля, спеції
Lamb Luleh-Kebab/Veal Luleh-Kebab 
Minced lamb meat/veal,onions,spices

КАРЕ МОЛОЧНОЇ ТЕЛЯТИНИ
Телятина на кістки, спеції
Rack of veal
Veal on the bone, spices

КАРЕ ЯГНЯТИ
Ягня на кістки, спеції
Lamb Ribs Lamb on the bone,spices

МАНГАЛ МЕНЮ / GRILL MENU

ОВОЧІ З МАНГАЛУ/ Grilled Vegetables

РИБА ТА МОРЕПРОДКУТИ / fish and seafood



ХАЧАПУРІ ТА КУТАБИ / KHACHAPURI AND KUTABA

350 г 260 грн

350 г 250 грн

350 г 270 грн

300 г 250 грн

150 г 215 грн

150 г 235 грн

150 г 230 грн

150 г 230 грн

250 г 250 грн

250 г 290 грн

1 шт 75/55 грн

ХАЧАПУРІ Тісто з мацоні, вершкове масло, спеції.  

- З СИРОМ /With Cheese

Megrilian Khachapuri 
Yeast dough, Suluguni cheese, Adygey cheese

Khachapuri Matzoom dough, butter, spices

- З СИРОМ ТА ЗЕЛЕННЮ / With Cheese & Greens      

350 г 270 грнПО-АДЖАРСЬКИ  Тісто дріжджове, сир "Сулугуні",
сир "Адигейський" 
Adjarian Khachapuri
Yeast dough, "Suluguni" cheese, "Adygei" cheese

ХАЧАПУРІ ПО-МЕГРЕЛЬСЬКИ
Тісто дріжджове, сир Сулугуні, сир Адигейський                         

MixPide Yeast dough, minced veal meat, tomatoes,
bell pepper, eggplants, zucchinis, spices, Suluguni cheese

ПІДЕ МІКС Тісто дріжджове, телятина рубана,
помідори, перець болгарський, баклажани, кабачки, спеції,
сир "Сулугуні"                

- З М'ЯСОМ /With Meat

КУТАБ тісто прісне, масло вершкове, спеції
Kutab Unfermented dough, butter, spices

Vegetables Pide Yeast dough, eggplants,zucchinis, tomatoes,
Suluguni cheese, olive oil, spices, lemon, olives

ПІДЕ ОВОЧЕВЕ  Тісто дріжджове, баклажани,
кабачки, помідори, сир "Сулугуні", олія оливкова,
спеції, лимон, оливки

ЛАВАШ / ЮХА                                                                 
Lavash/Yukha                                                                        

- З СИРОМ / With Cheese                                                           

- З ЗЕЛЕННЮ / With Greens                                                            

- З СИРОМ ТА ЗЕЛЕННЮ / With Cheese & Greens                    

- З М'ЯСОМ / With Meat                                                      



ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

150 г 215 грн

150 г 215 грн

150 г 205 грн

150 г 195 грн

140 г 210 грн

150 г 195 грн

ПАХЛАВА БАКИНСЬКА 
Bakinski Baklava         

НАПОЛЕОН
Napoleon

ПАХЛАВА ТУРЕЦЬКА
Turkish Baklava

ДЕСЕРТ ВІД ДІДУСЯ НАДИРА
Dessert from grandfather Nadyr     

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН
Сhocolate fondant

ЧІЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК
Cheesecake New York

МОРОЗИВО/СОРБЕТИ В АСОРТИМЕНТІ             30 г 90/105 грн

100 г 115 грн

Assorted Ice-Cream/sorbet                      

ВАРЕННЯ В АСОРТИМЕНТІ                                                    
Assorted homemade jam                                                         

300 г 545 грнАСОРТІ СХІДНИХ СОЛОДОСТЕЙ
(ШЕКЕРБУРА, БАДАНБУРА, РУЛЕТ)
 Assorted oriental sweets
(Shekerbura, badanbura, roll)


