Холодні закуски / Cold appetizers
Плато українських закусок (перекручене сало з часником та перцем на
житньому хлібі, яловичий відварний язик, ковбаса домашня, оселедець,
грибочки, мариновані огірки)/500 г

грн/UAH

410

Platter of Ukrainian appetizers (grinded salo (lard) with garlic and pepper on rye
bread, boiled beef tongue, homemade sausage, herring, mushrooms and pickled
cucumbers)/500 g

Скумбрія пряного посолу/100/150 г

155

Spicy salted mackerel/ 100/150 g

Асорті із трьох видів сала з грінками/120/70/50/50 г

195

Salo (lard) assortment with French toast/ 120/70/50/50 g

Українські різносоли ( огірок, помідор, капуста, гриби, часник) /400 г

245

Home-made pickles (cucumber, tomato, cabbage, mushrooms, garlic)/400g

Салати / Salads
Салат із свіжих овочів з домашньою олією або сметаною на Ваш вибір)/300 г

125

Fresh vegetables salad with homemade oil or sour cream of your choice)/300 g

Суп / Soup
Борщ український з пампушками/35/300/100/50 г
Ukrainian borsch with pampushk and garlic sause (Ukrainian traditional cabbage
and beet soup served with wheat buns, garlic sauce and sour cream) /35/300/100/50

135

g

Гарячі закуски / Hot Appetizers
Картопляні зрази, начинені квашеною капустою та білими грибами, зі
сметаною/300/50/25 г
Potato zrazy stuffed with sauerkraut and mushrooms served with sour
cream/300/50/25 g

165

Крученик із судака, фарширований грибами та сиром/200/100/50 г
Pike perch kruchenyk stuffed with mushrooms and cheese/200/100/50 g
265
Смажені галушки з грибами та беконом і зеленою цибулею/300/50 г
Fried dumplings with mushrooms, bacon and green onion/300/50 g
125

грн/UAH
Торбинка з грибами у сметані/200/50 г
Pancake pocket with mushrooms in sour cream /200/50 g

145

Запечена картопля з беконом та медово-гірчичною заправкою
250/50 г

155

Baked potatoes with bacon served with honey and mustard dressing/200/50 g

Вареники з картоплею подаються зі смаженою цибулею та шкварками
/200/100/50 г

125
Dumplings with potatoes served with fried onions and cracklings /200/100/50 г

Десерти / Desserts
Штрудель із гарбузом/ 200 г
Pumpkin Strudel/ 200 g

155

Вареники з сиром та чорницею подаються зі сметаною/200/100 г
Dumplings with cottage cheese and blueberries served with sour cream /200/100 g

175

Узвар (український національний прохолодний напій з сухих фруктів і ягід з
додаванням меду) / 200 г
Uzvar (Ukrainian national soft drink from dried fruits and berries with the addition of
honey) /200 g

55

