
 

 

 

 

Сніданки 
Омлет з помідорами чері  210 гр.                                                                                             72 грн. 

Омлет з мисливськими ковбасками  210 гр.                                                                         79 грн. 

Омлет з овочами 210 гр.                                                                                                              77 грн. 

Омлет з беконом та зеленню  210 гр.                                                                                    77 грн. 

Яєчня з беконом   170 гр.                                                                                                              77 грн. 

Сирники з джемом або сметаною 210 гр.                                                                              76 грн. 

Млинці з солодким сиром 180 гр.                                                                                              73 грн. 

Млинці з джемом 180 гр.                                                                                                             64 грн. 

Млинці з яблуками 180 гр.                                                                                                           63 грн. 

Млинці з нутелою та горіхами 180 гр.                                                                                   78 грн. 

Млинці з медом 150/30 гр.                                                                                                           63 грн. 

Млинці з куркою та сиром 70/50 гр.                                                                                        74 грн. 

Млинці смажені гриби/сир 70/50 гр.                                                                                        77 грн. 

Млинці шинка/сир 70/50 гр.                                                                                                        79 грн. 

Каша вівсяна на молоці 250 гр.                                                                                                  63 грн. 

Солодкий сир з родзинками та згущеним молоком 100/50 гр.                                      51 грн. 

Хачапурі з кавказькими сирами  170 гр.                                                                                  47 грн.                          

 

Супи 
Бульйон з фрикадельками, домашньою локшиною 310 гр.                                             68 грн.     

Український борщ зі сметаною та грінками з часником 350/50 гр.                             74 грн. 

Юшка з лососем 300 гр.                                                                                                                 96 грн. 

Грибний крем-суп з крутонами та кунжутом   300 гр.                                                    76 грн. 

Окрошка з телятиною 300 гр.                                                                                                   94 грн. 

Окрошка з шинкою 300 гр.                                                                                                           74 грн. 

Окрошка з лососем 300 гр.                                                                                                         132 грн. 



 

 

 

 

 

 

Закуски 
Тар-тар лосось з авокадо 190 гр.                                                                                            163 грн. 

Сирне плато з медом та горіхами(мед 50гр., сир брі 60 гр ,  

дор блю 60 гр, камамбер 60 гр.,чедер 60 гр,горіх грецький 20 гр) 310 гр.                                    193 грн. 

М’ясне плато(чорізо 50 гр., махан 50 гр., прошутто 50 гр., курхан 50гр.) 210 гр.                  187 грн. 

Карпачо з лосося 140 гр.                                                                                                             171 грн. 

Лосось гравлакс 160 гр.                                                                                                               187 грн. 

Запечений камамбер 170 гр.                                                                                                     143 грн. 

Соління по домашньому(Морква по-корейськи 75 гр., огірок 75 гр.,  

помідори 75 гр., капуста пелюстка 75 гр., зелень 20 гр.) 320 гр.                                                   94 грн. 

Сало з грінками та гірчицею (сало 100 гр., хліб чорний 70 гр.,  

гірчиця 20 гр., хрін 20 гр., часник 10 гр., цибуля зелена 20 гр.)    230 гр.                                        132 грн.     

Овочеве асорті (помідори 70 гр., перець 70 гр., огірок 70 гр.,зелень 15 гр.) 225 гр.                 97 грн. 

Слабосолена скумбрія з картоплею і зеленню 100/70/10 гр.                                        103 грн. 

Салати 
Грецький (помідор,огірок, перець болгарський, сир фета, маслини,петрушка, 

спеції базилік, оре гано, оливкова олія)   250 гр.                                                                              94 грн. 

Цезар з куркою(романо, куряче філе гриль, помідори чері, сир пармезан,  

крутони,соус цезар) 220 гр.                                                                                                              123 грн. 

Цезар з слабо соленим лососем(романо, помідори чері, сир пармезан,  

крутони, лосось, соус цезар) 190 гр.                                                                                                 132 грн. 

Салат Фаворит(перець болгарський, куряче філе запечене,огірок, 

печериці, чорнослив, петрушка, суміш перців, майонез) 250 гр.                                                     127 грн. 

Салат з слабосоленим лососем(мікс салатів зі шпинату, руколи, айсбергу,  

романо,слабо солений лосось, помідори чері, кунжут, соус мірін)  185 гр.                                            147 грн. 

Теплий салат з телятиною(телятина, квасоля стручкова, цибуля, морква,  

печериці, романо, кунжут, кабачок, соус Унагі, олія кунжутна)  300 гр.                                       143 грн. 

Салат з мідіями(мідії, помідори чері, романо, рукола, кінза, соус)   210 гр.                              137 грн. 

Салат з капусти(капуста, морква,перець болгарський,кріп,огірок, олія)  150 гр.                   57 грн. 

Овочевий салат з олією або сметаною (огірок, помідор, перець болгарський, 

цибуля зелена)  250 гр.                                                                                                                       68 грн. 



 

 

 

 

 

Паста 
Карбонара 200 гр.                                                                                                                         126 грн. 

Паста з курячим філе 220 гр.                                                                                                   148 грн.     

 

 

Гарячі закуски 
Куряче філе в клярі 180 гр.                                                                                                         103 грн. 

Цибуляні кільця 200 гр.                                                                                                                 93 грн. 

Пельмені фрі 180 гр.                                                                                                                       97 грн. 

Грінки до пива з пармезаном та часником 150 гр.                                                             46 грн. 

Картопля фрі з кетчупом 150/50 гр.                                                                                      78 грн. 

Картопля по-селянськи з соусом 150/50 гр.                                                                          82 грн. 

Сирний сет(сирні палички, чечел, цибуляні кільця, грінки часникові,  

гриби фрі, соус часниковий) 430/50 гр.                                                                                            242 грн. 

Курячий сет(курячі нагетси, крильця KFS, крильця BBC з кунжутом, соус) 450/50 гр.            237 грн. 

Фірмовий сет Waldemar(прошутто, мисливські ковбаски, чорізо) 240 гр.                            257 грн. 

Гриби фрі соусом 150/50 гр.                                                                                                         97 грн. 

Сирні палички Waldemar 150 гр.                                                                                                 98 грн. 

Курячі крильця KFS з соусом 150/50 гр.                                                                                    87 грн. 

Курячі крильця BBC з кунжутом 150/50 гр.                                                                           87 грн.                 

       

 

 

 



 

 

 

 

М’ясо/риба/гарніри 
Ребра зі свинини з картоплею 100 гр.                                                                                     83 грн. 

Стейк з лосося на грилі 250 гр.                                                                                                  221 грн. 

Скумбрія гриль 390 гр.                                                                                                                 183 грн. 

Форель річкова з вяленими томатами 100 гр.                                                                  123 грн. 

Шашлик з курячого філе 100 гр.                                                                                               97 грн. 

Шашлик зі свинини 100 гр.                                                                                                         128 грн. 

Стейк з телятини з овочами гриль 370 гр.                                                                         204 грн. 

Пекельна пательня(цибуля, печериці, телятина, гострий соус, зелень) 280 гр.                  157 грн. 

Овочі гриль (цибуля ріпчата, кабачок, перець болгарський,  

баклажани, печериці, рукола)      170 гр.                                                                                          88 грн. 

Картопля смажена з м’ясом(свинина, сало, цибуля, картопля ,зелень) 240 гр.                  94 грн. 

Картопля смажена з м’ясом(свинина, сало, цибуля, картопля ,зелень) 720 гр.                 292 грн. 

Стейк зі свинини на кості 230 гр.                                                                                           187 грн. 

Картопля смажена з цибулею 280 гр.                                                                                    67 грн. 

Картопля молода з маслом 200 гр.                                                                                         76 грн.   

Жарке по-домашньому (картопля, свинина, морква,цибуля,томатний соус) 310 гр.          93 грн. 

Бургер Техас (булочка, котлета,салат романо, помідор, цибуля,  

картопля фрі, соус тар-тар, кетчуп) 280 гр.                                                                                 173 грн. 

Бургер Чікаго(булочка,котлета,сир камамбер, помідор, картопля фрі,  

кетчуп, соус чедер)      240 гр                                                                                                           243 грн. 

Гамбургер (булочка, котлета, помідор, сир хедер, соус) 200 гр.                                               127 грн. 

Шампур від Waldemar (картопля, сало, свинина, гострий перець,зелень) 400 гр.               153 грн. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Десерти 
Брауні з морозивом 120 гр.                                                                                                         99 грн. 

Пончики з карамеллю 120 гр.                                                                                                     72 грн. 

Панакотта 150 гр.                                                                                                                        87 грн. 

Медовик 150 гр.                                                                                                                              77 грн. 

Торт Трюфельний 150 гр.                                                                                                           89 грн. 

Круасан класичний                                                                                                                        29 грн. 

Круасан з начинкою                                                                                                                      32 грн. 

Штрудель з яблуками                                                                                                                 27 грн. 

Еклери                                                                                                                                               83 грн. 

Торт Наполеон 150 гр.                                                                                                                83 грн. 

Морозиво в асортименті 50 гр.                                                                                             43 грн. 

 

 

 

Добавки 
Соусс огірково-часниковий 50 гр.                                                                                               27 грн. 

Соус сацебелі 50 гр.                                                                                                                         33 грн. 

Соус кисло-солодкий 50 гр.                                                                                                           33 грн. 

Кетчуп 50 гр.                                                                                                                                    23 грн. 

Майонез 50 гр.                                                                                                                                 23 грн. 

Сметана 50 гр.                                                                                                                                27 грн. 

Мед 50 гр.                                                                                                                                          29 грн. 

Топінг в асортименті 30 гр.                                                                                                       32 грн.                           

 


