ОСНОВНІ СТРАВИ / MAIN DISHES
Дует із качки з карамелізованим яблуком
Duet of duck with caramelized apple

335 г/g

13

Яловичина «Веллінгтон» з лісовими грибами та смаженою картоплею
Beef Wellington with wild mushrooms and roast potatoes

360 г/g

12

Філе індички з бебі-морквою та гірчичним соусом «Бер Блан»
Turkey fillet with baby carrot and “Beurre Blanc” mustard sauce

280 г/g

14

«Турнедо Россіні» з лісовими грибами та винним соусом
Tournedos Rossini with wild mushrooms and wine sauce

320 г/g

18

Антрекот зі свинини з овочевим рататуєм
Pork entrecôte with vegetable ratatouille

330 г/g

9

Запечена ніжка кролика з ізраїльським кус-кусом і грибами
Baked rabbit leg with Pearl couscous and mushrooms

350 г/g

11

Свинина на кістці з картоплею рості та перцевим соусом
Bone-in pork with potatoes rosti and pepper sauce

370 г/g

8

Тунець «Мі Квіт» з овочевим тіаном та трюфельним унагі соусом
Tuna “Mi-Cuit” with vegetable tian and unagi-truffle sauce

340 г/g

20

Смажене філе дорадо з фенхелем
Grilled dorado fillet with fennel

290 г/g

12

Запечений лосось з фенхелем-гриль та соусом Вінегрет
Baked salmon with grilled fennel and Vinaigrette sauce

290 г/g

10

Філе сібаса з грибним пюре та гарбузовим соусом
See bass fillet with mushroom purée and pumpkin sauce

290 г/g

15

Смажене філе тріски на подушці з цукіні, подається з лаймом
Fried codfish fillet on zucchini pillow, served with lime

300 г/g

11

Ціна вказана на 1 особу в євро, включаючи 20% ПДВ та за виключенням 5% сервісного збору.
The price is calculated per person in euro, includes 20% VAT but excluding 5% service charge.
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