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РЕСТОРАН

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

ОСЕЛЕДЕЦЬ МАРИНОВАНИЙ
в ожині та бруньках хвої ........................................................... 120/100 г. 95,00
(рекомендуємо для підвищення імунітету)

ПАШТЕТ З ПЕЧІНКИ «ВЕСЕЛОГО ЗАЙЧИКА»
зі смородиновим ароматом на грінках ..........................100/30/30 г. 95,00
(рекомендуємо для покращення рівня гемоглобіну)

ПОЛІСЬКИЙ МАЦИК 
з маринованою грушею ...................................................................60/60 г. 135,00
(м’ясо в’ялене еко-способом, за італійськими традиціями)

ОВОЧЕВА ТАРІЛКА з запашною зеленню .............................250 г. 105,00
(страва містить безліч мікроелементів та вітамінів)

САЛЬЦЕ ПІД ГОРІЛОЧКУ .........................................................90/50 г. 85,00
(три види сала, щоб не «звисало»)
сало солоне з проростю, сало запечене зі спеціями, та сало кручене з зеленню і часником
(хто про сало не знає – той хай запитає)

М’ЯСНА ДОШКА. .........................................................................210/50 г. 189,00
буженина на розмаринових гілках, підчеревина копчена у вільховій тирсі
(для гарної сили - м’ясо їли)

СОЛІННЯ З ДУБОВОЇ ДІЖКИ ....................................................270 г. 95,00
(для стимуляції слинних залоз)

МУС З ЛОСОСЕМ ТА КРЕВЕТКАМИ. ...............................85/30 г. 150,00
(ніжніше звабливих спокус)
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РЕСТОРАН

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ

САЛАТИ
з лікувальними властивостями

САЛАТ «ЩИРЕ СЕРЦЕ» ............................................................... 200 г. 115,00
з редискою, домашнім сиром та томатами, заправлений насінням льону
(від щирого серця для серця і судин)

САЛАТ «ЛІСОВІ ПЕСТОЩІ» ....................................................... 200 г. 120,00
печінка та філе куряче, томати, мікс салатів та заправка з духм’яних трав
(для тих, хто боїться темряви)

САЛАТ «ЛИЗУН» ............................................................................... 200 г. 145,00
з міксу салатів, язика телячого, томатів та перепелиних яєць
(щоб гарно язик працював)

САЛАТ СЕЛЯНСЬКИЙ «Від Сосни до Знахаря» ...... 200 г. 115,00
з огірка, томатів, перця, цибулі та сиру з молока місцевої кози
(щоб зуби кусали, а губи не тріскались)

САЛАТ «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» .......................................................... 220 г. 185,00
мікс салатів, апельсин, яблучні чіпси, маринова качина грудка, 
пармезан та вишневий соус

САЛАТ «ШАФРАН» ......................................................................... 200 г. 120,00
куряча печінка, яйце, мікс салатів, смажений кабачок, 
солоний огірок, свіжий помідор та шафранова заправка

ДЕРУНИ «ЗНАХАРСЬКІ»
з підчеревиною та грибним соусом ................. 160/40/50 г. 89,00
(їжте наші деруни, щоб не спадали штани)

КРИЛЬЦЯ КУРКИ, «Що заблукала у лісі»
в хрусткій глазурі .................................................................. 180/50 г. 118,00
(щоб гарно літали та ніколи не падали)

ГУСЯЧІ ПУПКИ, «Що їдяться залюбки» ............... 175/75 г. 165,00
тушковані з кмином та домашньою сметаною
(для веселих дівчат)

КАРАСИКИ «БЕБІ» ................................................................... 220/80 г. 118,00
(їжте наші карасі - буде легко на душі)

ПЕРЕПІЛКИ-ГРИЛЬ В СОУСІ ТЕРІЯКІ ....................... 200/90 г. 235,00
(найсвіжіші перепілочки з власного господарства)

БИЧАЧІ СІМ’ЯНИКИ з білими грибами ................ 175/75 г. 169,00
(природний афродизіак для чоловіків)
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РЕСТОРАН

КОРОП «ВІД ШЕФА»
смажений на мангалі з шавлією ................................... 100 г. 75,00
(для покращення пам’яті)

СОКОВИТІ СВИННІ РЕБЕРЦЯ
під соусом «Барбекю»..........................................350/30/60/20 г. 295,00

КУРЧА «ТАБАКА»
з часниково-овочевим ароматом ........................350/100 г. 280,00
(для тих, хто хоче кинути палити)

СТЕЙК З «КОРОВИ ЗНАХАРЯ» яловичий .................... 100 г. 145,00
(смачніший ніж «Мармуровий» - для Вашого задоволення)

СТЕЙК З «ОСТАННЬОЇ СВИНІ ЗНАХАРЯ»
свинний ................................................................................................. 100 г. 125,00 
(заспокійливий)

ШАШЛИК З ОШИЙКА ................................................................. 100 г. 88,00   
(Ви такого ще не куштували)

ЛАВАШ ІЗ СИРОМ ТА ПРЯНОЩАМИ .............................. 120 г. 72,00

ОВОЧІ НА ВУГІЛЛІ ......................................................................... 200 г. 108,00

ДОРАДО-ГРИЛЬ ................................................................. 100/60/30 г. 179,00
(трохи середземноморського в Воропаївських краях)

СТРАВИ НА ВУГІЛЛІ
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РЕСТОРАН

ПІЦИ ВІД ЗНАХАРЯ

ПЕРШІ СТРАВИ

ПІЦА СИРНА «ЧОТИРИ СМАКИ» ......................................... 500 г. 185,00
соус, чотири види сиру, томати, зелень

ПІЦА «МИСЛИВСЬКА ВТІХА» ................................................. 500 г. 220,00
соус, моцарелла, печериці, ковбаски мисливські, бекон, каперси

ПІЦА «М’ЯСНА ЛАВКА».............................................................. 500 г. 245,00
томати, балик свинний копчений, філе куряче, моцарелла, маслини

ПІЦА «АХ, ЦЕ СОЛОДКЕ КОХАННЯ» ................................. 500 г. 175,00
соус, філе куряче, ананас, томати, моцарелла

ПІЦА «ОВОЧЕВА СМАКОТА» ................................................... 500 г. 165,00
соус, цукіні, печериці, томати, маслини, моцарелла, каперси

БОРЩ УКРАЇНСЬКИЙ
з молодою кропивою .................................................. 300/30/50 г. 110,00
подається з пампушкою та сметаною (для розігріву та кращого сприйняття алкоголю)

НАВАР З «МІСЦЕВОГО ПІВНЯ» ТА ЛІСОВИХ ГРИБІВ
з домашньою локшиною ...................................................... 300 г. 85,00
(для друзів)

БОРЩ ЗЕЛЕНИЙ з часничними хлібцями ........ 300/50 г. 95,00
(ця страва приймається для забеспечення міцного здоров’я та гарного настрою)

ЮШКА «ЛІСОВА КАЗКА» з фрикадельками ..... 300/50 г. 85,00



ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ У АДМІНІСТРАТОРА (068) 238 88 99 www.sosnovel.com.ua
Розрахунки здійснюються в національній валюті України - гривні.

РЕСТОРАН

ОСНОВНІ СТРАВИ

СОУСИ

ГАРНІРИ

ХЛІБ

СОУС БАРБЕКЮ ................................................................................... 50 г. 25,00
СОУС ТАР-ТАР ....................................................................................... 50 г. 25,00
СОУС ТЕРІЯКІ ......................................................................................... 50 г. 25,00
гірчично-медовий

ХЛІБНИЙ КОШИК ........................................................................... 150 г. 25,00

КАРТОПЛЯ «ФРІ» ..................................................................... 170/50 г. 65,00
КАРТОПЛЯ СМАЖЕНА З БЕКОНОМ .......................... 200/10 г. 85,00
КАРТОПЛЯ ПО-СЕЛЯНСЬКИ ................................................... 180 г. 65,00
РИС ЗІ ШПИНАТОМ ТА ПЕЧЕРИЦЯМИ .......................... 180 г. 79,00
КУС-КУС З В’ЯЛЕНИМИ ТОМАТАМИ ............................... 150 г. 75,00
ШПИНАТ ПРИПУЩЕНИЙ У ВИНІ з пармезаном ......... 150 г. 110,00
СПАРЖА ЗАПЕЧЕНА З БЕКОНОМ
під вершковим кремом ...................................................................... 150 г. 90,00

НІЖКА КАЧКИ
з яблучним конфітом ............................................................... 100 г. 135,00
(для тих, хто не любить свиней та велику рогату худобу)

ШИПЛЯЧА ПАТЕЛЬНЯ для гурманів ............................. 450 г. 250,00
філе куряче, свинина, мисливські ковбаски, печериці, 
селера, спаржа, томати, цибуля, спеції, зелень
(готується в домашній печі та подається з пилу, з жару)

БІЛЕ ПОРОСЯ в чорному соусі .................................... 100/30 г. 49,00
запечена свинна рулька на вишневих гілках з чорничним соусом

ТОРНЕДО З ІНДИЧКИ ........................................................... 200/50 г. 190,00
(для душі та тіла)
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РЕСТОРАН

СОЛОДКІ СТРАВИ

РОЛІНІ

ВАРЕНИКИ З ВИШНЯМИ ......................................................... 200 г. 75,00 

ДЕСЕРТ «ФЛІРТ» ....................................................................... 100/20 г. 75,00
шоколадний фондан для ласунів

МЛИНЦІ ВІД ЗНАХАРКИ .................................................... 150/60 г. 68,00
ніжні млинці з помаранчевим соусом

МОРОЗИВО В АСОРТИМЕНТІ .......................................... 100/20 г. 75,00

СОЛОДКІ СИРНІ «ЕЛЬФИ» ................................................ 120/40 г. 75,00

РОЛІНІ З КУРКОЮ ................................................................... 120/50 г. 75,00

РОЛІНІ З ВИШНЕЮ ТА МОРОЗИВОМ ...................... 120/50 г. 75,00

РОЛІНІ З ЯБЛУКАМИ ТА МОРОЗИВОМ ................. 120/50 г. 75,00


