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СОУСИ

ГАРНІРИ

ОСЕЛЕДЕЦЬ МАРИНОВАНИЙ
в ожині та бруньках хвої ...............................................120/100 г. 125
КАРПАЧО З ЛОСОСЯ під ароматним соусом ............230 г. 330
ПЛАТО КОПЧЕНОСТЕЙ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА
запечених у «Смокері» ................................................320/80/30 г. 450
свиняча грудинка, яловича грудинка, індичка, ковбаса домашня

ПАШТЕТ З ПЕЧІНКИ ДОМАШНЬОГО ЗАЙЦЯ
зі смородиновим ароматом на грінках .......100/30/30 г. 105
ПЛАТО З ТРЬОХ ВИДІВ ДОМАШНЬОГО САЛА ........90/50 г. 95
сало солоне з проростю, сало запечене зі спеціями та сало кручене з зеленню і часником

ОВОЧЕВЕ ПЛАТО з запашною зеленню ........................250 г. 120
РОЛ ІЗ ЦУКІНІ з сиром рикота ...............................................200 г. 155
цукіні, сир рикота, базилік, горіх кедровий, кумкват, чіпси устричні

СОЛІННЯ З ДУБОВОЇ ДІЖКИ ....................................................270 г. 95
часник, томати, огірки, капуста

ХУМУС З ПЕСТО ТА В’ЯЛЕНИМИ ТОМАТАМИ
з гречаними грінками.........................................................180/30 г. 175
ІКРЯНИЙ ДУЕТ НА ЛИМОННОМУ КРЕМІ
з картопляними оладками..............................................110/30 г. 320

СОУС БАРБЕКЮ ...................................................................................50 г. 30
СОУС ТАР-ТАР .......................................................................................50 г. 30
СОУС ТЕРІЯКІ .........................................................................................50 г. 30
СОУС з Камбоджийського перцю ......................................50 г. 30

КАРТОПЛЯ ФРІ ......................................................................... 170/50 г. 89
КАРТОПЛЯ СМАЖЕНА З БЕКОНОМ .......................... 200/10 г. 85
КАРТОПЛЯ ПО-СЕЛЯНСЬКИ ................................................... 180 г. 85
РИС ЗІ ШПИНАТОМ ТА ПЕЧЕРИЦЯМИ .......................... 180 г. 85
КУС-КУС З В’ЯЛЕНИМИ ТОМАТАМИ ............................... 150 г. 95
ШПИНАТ припущений у вині з пармезаном ......... 150 г. 185
СПАРЖА ЗАПЕЧЕНА З БЕКОНОМ
під вершковим кремом ............................................................ 150 г. 135

ШИПЛЯЧА М’ЯСНА ПАТЕЛЬНЯ з печі .............................450 г. 350
філе куряче, свинина, мисливські ковбаски, печериці, селера,
спаржа, томати, цибуля, спеції, зелень

ЩІЧКИ ТЕЛЯЧІ тушковані в червоному вині
та томлені в кукурудзяній поленті
під пряним сиром ................................................................. 265/40 г. 180
НІЖКА КАЧКИ з яблучним конфі ......................................100 г. 250
ТУРНЕДО з індички та грильованих овочів .....200/50 г. 330

ВАРЕНИКИ з вишнями.............................................................. 200 г. 120 
ШОКОЛАДНИЙ ФОНДАН ................................................... 100/20 г. 100
МЛИНЦІ з апельсиновим соусом ............................ 150/60 г. 95
МОРОЗИВО в асортименті .............................................. 100/20 г. 85
НІЖНИЙ КАТАЛОНСЬКИЙ КРЕМ-ДЕСЕРТ ............ 110/30 г. 120

РОЛІНІ з куркою ...................................................................... 120/50 г. 85 
РОЛІНІ з яблуками та морозивом .......................... 120/50 г. 85
ХЛІБНИЙ КОШИК ........................................................................... 150 г. 35

ФРУТТІ ДІ МАРЕ ............................................................................  500 г. 350
лосось, креветки, мідії, оливки, моцарела

МИСЛИВСЬКА ВТІХА .................................................................... 500 г. 280
соус, моцарела, печериці, ковбаски мисливські, бекон, каперси

М’ЯСНА ЛАВКА ................................................................................. 500 г. 280
томати, балик свинячий копчений, куряче філе, моцарела, маслини

КАРБОНАРА ......................................................................................... 500 г. 350
бекон, салямі, каперси, вершки, томати в’ялені

ТРОПІЧНА ............................................................................................. 500 г. 235
соус, куряче філе, ананас, томати, моцарела

ОВОЧЕВА СМАКОТА ...................................................................... 500 г. 220
соус, цукіні, печериці, томати, маслини, моцарела, каперси

СИРНА «ЧОТИРИ СМАКИ» ....................................................... 500 г. 240
соус, чотири види сиру, томати, зелень

ЮШКА «ЗНАХАРСЬКА» з раковими шийками .....300 г. 230 
ЮШКА з мітболами ..............................................................300/50 г. 110 
НАВАР З ПІВНЯ ТА ЛІСОВИХ ГРИБІВ
з домашньою локшиною ......................................................300 г. 110
БОРЩ УКРАЇНСЬКИЙ
з кропивою, пампушками та сметаною ....300/30/50 г. 130
ЗЕЛЕНИЙ БОРЩ з часничними хлібцями ........300/50 г. 120

СТРАВИ НА ВУГІЛЛІ
КОРОП з шавлією, смажений на вогні .........100/40/10 г. 95
ДОРАДО-ГРИЛЬ ...................................................................100/60/30 г. 130
КРЕВЕТКА ТИГРОВА
на грилі з манговим чатні ......................................130/30/30 г. 320
ЛОСОСЬ ГРИЛЬОВАНИЙ
на подушці з овочів «Суккоташ» .............120/100/40/35 г. 420
СОКОВИТІ СВИНЯЧІ РЕБЕРЦЯ
під соусом барбекю ...............................................350/30/60/20 г. 325
СТЕЙК РІБАЙ ..........................................................................100/50/50 г. 250
СТЕЙК Т-БОУН .......................................................................100/50/50 г. 195 

ШАШЛИК зі свинячого ошийка ........................................100 г. 105   

КАРЕ ЯГНЯТИ з м’ятним соусом ..............................350/100 г. 250
КУРЧА ТАПАКА
з часниково-овочевим ароматом ........................350/100 г. 380
ОВОЧІ ГРИЛЬ .......................................................................................200 г. 135
ЛАВАШ із сиром та прянощами.................................120/40 г. 85

САЛАТ «ЛІСОВІ ПЕСТОЩІ» ....................................................... 200 г. 165
мікс салатів з курячим філе та печінкою, томатами та 
заправкою з духм’яних трав

САЛАТ «ШАФРАН» ...........................................................................200 г. 135
мікс салатів з курячою печінкою, смаженим кабачком, солоним огірком, 
томатами та яйцем, під шафрановою заправкою

САЛАТ «ЛИЗУН» .................................................................................200 г. 225
з міксу салатів, язика телячого, томатів та перепелиних яєць

САЛАТ «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» ............................................................220 г. 290
мікс салатів, апельсин, яблучні чіпси, маринована качина грудка, пармезан 
та вишневий соус

ФРЕШ САЛАТ .......................................................................................200 г. 125
зі свіжого редису,  домашнього сиру, огірків та 
томатів, подається з заправкою з масла льону

ГРИЛЬ САЛАТ з імбирно-яблучним соусом  ........ 225 г. 195
цукіні, баклажан, перець болгарський, гриби шіїтакі, томати коктейльні 

Розрахунки здійснюються в національній валюті України - гривні.

ХРУМКІ БЕЙБІ-КАРАСИКИ .................................................220/80 г. 145 
КОКІЛЬ З КРЕВЕТКАМИ ТА МІДІЯМИ
у білому вині з вершками та пармезаном ................. 110/60 г. 245
БИЧАЧІ СІМ’ЯНИКИ з білими грибами ..................175/75 г. 189
КУРЯЧІ КРИЛЬЦЯ в хрусткій глазурі .......................180/50 г. 135
ГУСЯЧІ ПУПКИ тушковані у вершках
подаються з картопляними чіпсами.................... 175/75 г. 160
ЗОЛОТИСТІ ДЕРУНИ
зі шкварками та грибним соусом .....................160/40/50 г. 120

РЕСТОРАН


