
УСТРИЦІ
Устриця фін де клер №3 ..........................................₴39

Устриця стара зеландия №0............................₴85

Дюжина устриць фін де клер.....................₴468
+ подарунок 2 келихи Don Simon shardonnay,    
                                            бiле, сухе, Iспанiя.

ГАРЯЧI НАПОЇ
Рiстретто 15 мл....................................................................₴20
Еспрессо 30 мл.....................................................................₴20
Американо 120 мл..........................................................₴20
Американо з молоком 150 мл...........................₴25
Капучiно 180 мл.................................................................₴30
Допiо 60 мл.............................................................................₴25
Флет-уайт 180 мл..............................................................₴30
Латте 200 мл...........................................................................₴30
Латте макіято 200 мл....................................................₴30
Моккачiно 200 мл............................................................₴35
Раф-кава 300 мл................................................................₴50
Какао 200 мл.........................................................................₴25

АВТОРСЬКI ЧАЇ 900 мл.

Зимовий вечiр..................................................................₴78
чай чорний, кориця, гвоздика, зiрка бадьяна, кардамон, 
апельсин, пелюстки квiтiв

Цитрусовий.........................................................................₴76
чай зелений, лайм, лимон, апельсин,м’ята

Червоне диво...................................................................₴72
чай чорний, журавлина, малина, вишня, кiзил, папая, 
каркаде 

Iмбирний................................................................................₴69
лимон, м’ята, iмбир, яблуко, мед липа

Лiсник.........................................................................................₴69
каркаде, урюк, барбарис, шипшина, яблуко

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ



Щупальці....................................................................₴123
Рапана............................................................................₴87
Калкан стейк.........................................................₴192
Крило ската...........................................................₴154
Акула стейк............................................................₴186
Креветки лангустіни....................................₴127
Тунець..........................................................................₴179
Лосось стейк..........................................................₴138
Морські гребінці...............................................₴217
Овочі гриль 200 г.....................................................₴78
Жаб’ячі лапки (порція 4шт)............................₴217
Скумбрія  гриль.....................................................₴ 52
Запечена тушка скумбрії з лимоном і ароматними травами. 
Подається з соусом тар-тар і міксом салата 

ГРИЛЬ ціна вказана за 100 г. 
підготовленого до смаження продукту

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
НАПОЇ  Б|А
Імбирний лимонад 200 мл......................................₴18
Узвар 200 мл.............................................................................₴15
Морс 200 мл...............................................................................₴17
Borjomi 500 мл........................................................................₴55
Сiк Sandora в|а 200 мл................................................₴23
Томат, яблуко, вишня, мультивітамін, апельсин, журавлина, 
гранат

Сiк Sandora в|а пак. 950 мл..................................₴75
Coca-cola 300|500 мл........................................₴28|32
Pepsi 300|500 мл......................................................₴28|32
Моршинська 500 мл........................................................₴42
Тонік 300 мл................................................................................₴32

ЛИМОНАД 1000 мл

Лимонад з м’ятою.........................................................₴75
лимон, м’ята, лимонный фреш, сироп, газована вода, лiд

Лимонад апельсиновий.........................................₴79
лимон, апельсин, апельсиновий фреш,газована вода, лiд

Лимонад малиновий..................................................₴89
малина, лимонний фреш, малиновий сироп, газована вода, лiд

Лимонад імбирний негазований................₴84

КОКТЕЙЛI Б|А
Мохiто класичний 300 мл.........................................₴69
М’ята, лайм, цукровий сироп, содова

Мохіто полуничний 300 мл....................................₴72
Лайм, м‘ята, полуниця, содова, цукровий сироп.

Мохіто малиновий 300 мл.......................................₴72
Лайм, м’ята, малина, содова, цукровий сироп

Екстаз  300 мл...........................................................................₴69
Яблуневий сік, сироп маракуйа, лайм, м’ята.

Пічберрі  300 мл...................................................................₴69
Морс, персиковий сироп, лайм, м’ята

МОЛОЧНІ КОКТЕЙЛІ/СМУЗІ
Банановий молочний коктейль 350 мл.......₴79
молоко, морозиво, банан, апельсин, малиновий сироп.

Ягідний смузі 270 мл........................................................₴85
Морс, банан, черешня, малина, лід



РОЛИ

СЯКУНАГІ  220 г
томаго омлет, огiрок, вугор, 
авокадо, вершковий сир, унагi, 
кунжут

OSMINOG 220 г

РОЛ REINT 270 г
вершковий сир, рапана, м’ясо 
глибинного восьминога, тамаго 
омлет, лист салату, ікра масаго 
мікс, соус базиліковий, сир гауда

ФIЛАДЕЛЬФIЯ МАКI  285 г
лосось, вершковий сир, 
огiрок.

ЗЕЛЕНИЙ ДРАКОН  225 г
томаго омлет, огiрок, вугор, 
авокадо,вершковий сир,
соус унагi, кунжут

КІОТО МАКІ                             235г
лосось, вугор, вершковий сир, 
помідор, чеддер

ТОПУНАГI МАКI        255 г
вугор, вершковий сир, огiрок, 
соус унагi, кунжут

ЗОЛОТИЙ ДРАКОН  235 г
м`ясо сурімі, огiрок, якi соус, 
вугор, кунжут, соус унагi

ЧОРНИЙ ДРАКОН  210 г

ЧІЗУМАГУРО  315 г
тунець, авокадо, вершковий сир

ФIЛАДЕЛЬФIЯ ДЗЕН 230 г
лосось, вершковий сир, огiрок, 
iкра масаго

м’ясо глибинного восьминога, 
вершковий сир,тамаго омлет, 
рапана, кунжут, восьминіг бебі, 
мідії, соус від шефа, унагі соус

чорний рис, вершковий сир, 
смажене м’ясо окуня в соєвому 
соусі, помідор, огірок, кунжут

₴218 ₴168 ₴196

₴154 ₴152

₴155 ₴258

₴216 ₴158 ₴147

ОКІНАВА   245 г
копчений лосось, вершковий сир, 
помідор, авокадо, ікра летучої 
риби

₴183

₴263

ВІД ШЕФА

ВІД ШЕФА

ГЛIНТВЕЙН
Глiнтвейн red 200 мл............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....₴75
червоне вино, лимон, мед, апельсин, букет фiрмових спецiй.

Глiнтвейн white 200 мл..................................................₴75
бiле вино, лимон, мед, апельсин, букет фiрмових спецiй.

ШОТИ
Зелений мексиканець 60 мл................................₴69
лiкер пiзан, лимонний фреш, текiла.

Б-52 60 мл....................................................................................₴69
лiкер кавовий, лiкер вершковий, трiпл-сек.

Бабай - сет 6 шотів по 50 мл...........................................₴249
якщо боїшся то тікай

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ



КАНI СЯКЕ МАКI  210 г
м`ясо сурімі, лосось, соус спайс, 
кунжут

ЗЕЛЕТАРIАНЕЦЬ  210 г
паприка, салат айсберг, огiрок, 
авокадо, кунжут, соус унагi

ПЕРУАН  220 г
вершковий сир, кальмар перу 
гранат,  соус від шефа, ікра 
масаго

ФІЛАДЕЛЬФІЯ МЕГА 315 г
Лосось, вершковий сир, авокадо

ГУРМЕ ХОКАЙДО  235 г
лосось копчений, вершковий сир, 
помідор, ікра масаго, огірок, 
які соус

КАЛIФОРНIЯ МАКI  240 г
огiрок, м`ясо сурімі, якi соус, iкра 
масаго мікс  

УНАГI ХАРIКЕН  235 г

ЙОРОКОБI   220 г
вугор, вершковий сир, салат 
айсберг, помiдор, соус унагi, 
кунжут

вугор, вершковий сир, тамаго 
омлет, соус спайс, ікра летючої 
риби

чорний рис, вершковий сир, 
смажене м’ясо окуня в соєвому 
соусі, помідор, огірок, кунжут

₴232

₴126

₴117

₴99

₴139

₴138

₴157

₴167

КЬЮРI МАКI           115 г
огiрок, рис, кунжут, норi

ЮМI МАКI     115 г
кальмар перу, соус від шефа

₴59 ₴45

МАГУРО МАКI  125 г
тунець, рис, норi

СЯКЕ МАКI      125 г
лосось, рис, норi

₴86

₴97

ВІД ШЕФА

ВІД ШЕФА

ПИВО В ПЛЯШЦI
Corona extra 355 мл.....................................................₴73
Stella artois б/а 500 мл.................................................₴49
Leffe brune 330 мл...........................................................₴67

КОКТЕЙЛI
Секс на пляжi 250 мл.......................................................₴89
лiкер пiч, горiлка, апельсиновий сiк, сiк журавлини

Космополiтен 150 мл......................................................₴88
тріпл сек, водка, фреш лайму, сiк журавлина, лайм.

Текiла санрайз 250 мл..................................................₴99
текiла, апельсиновий сiк, гренадин, апельсин.

Лонг айленд 250 мл......................................................₴111
тріпл сек, джин, текiла, бiлий ром, горілка, кола, лимон.

Мохiто 280 мл.........................................................................₴99
ром бiлий, м’ята, лайм, спрайт, лимон, лимонний фреш.

Osminog 150 мл....................................................................₴79
лимончелло, лiкер блю курасао, лимонний фреш, спрайт

Куба лiбре 200 мл..............................................................₴77
ром свiтлий, кола, лайм.

Кривава Мері 200 мл.....................................................₴78
горілка, томатний сік, лимонний фреш, табаско, 
ворчестершир, селера

Білий руський 90 мл........................................................₴69
горілка, кавовий лікер, вершки

Чорний руський 70 мл.................................................₴69
горілка, кавовий лікер

Яблучний ром кулер 200 мл..................................₴79
сік яблуко, білий ром, спрайт, яблуко

Джин тонiк 200 мл..............................................................₴77
джин, тонiк, лайм.

Вiскi кола 200 мл.................................................................₴77
вiскi, кола, лимон.

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
ВIСКI 50 мл

Jack Daniels.........................................................................₴87
Bells...............................................................................................₴58
Bushmills.................................................................................₴89
Vat 69.........................................................................................₴42
Johnnie Walker «Black Label»..................₴117
Johnnie Walker «Red Label»..........................₴83

КОНЬЯК | БРЕНДI  50 мл

Легенда Вiрменiї 3*....................................................₴53
Koblevo 3*.............................................................................₴37
Koblevo 5*.............................................................................₴43
Metaxa 5*...............................................................................₴65
Hennessy VS......................................................................₴129
Saint Remy VSOP.............................................................₴55
Koblevo 3* 0,5л...............................................................₴290
Koblevo 5* 0,5л................................................................₴340
Легенда Вiрменiї 3* 0,5 л.....................................₴480

ДЖИН 50 мл

Gordons.......................................................................................₴79

ТЕКIЛА 50 мл

Jose Cuervo Reposado..............................................₴76
Jose Cuervo Silver...........................................................₴73

ПИВО НА РОЗЛИВ 330|500 мл.

Osminog white......................................................₴37|45
Osminog black......................................................₴37|45
Хмелевус крафтове.......................................₴37|56

СИДР 330|500 мл.

Сидр Royal журавлина.............................₴35|42



BLACK SHARK  255 г
м’ясо акули, чорний рис, креветка 
коктейльна, тамаго омлет, 
вершковий сир, сир гауда, соус 
спайс, ікра летючої риби

ВОГНЯНИЙ  245 г
лосось, вугор, тамаго омлет, 
вершковий сир, соус спайс

СПАЙС КАЄСІ  220 г
врешковий сир, лолло бьйондо, 
мідія, соус спайc

СЯКЕ КАЄСІ МАКІ 220 г
лосось, мідія, соус спайс, бекон, 
соус унагі, кунжут

ЕБІ МАКІ  255 г
лосось, креветка, соус спайс, 
вершковий сир, тамаго омлет, 
ікра масаго

ТОРІНІКІМАГО  265 г
тамаго омлет, вершковий сир, 
сир гауда, куряче філе, які соус, 
соус унагі, кунжут

₴128

₴168 ₴158

₴117 ₴163

₴178

ГАРЯЧI РОЛИ

ТОПУ УНАГІ ЧІЗ  320 г
авокадо, вугор,  вершковий сир, 
гауда, кунжут 

ТОПУ МАГУРО ЧІЗ  320 г
авокадо, тунець, ікра масаго, 
вершковий сир, гауда

ТОПУ СЯКЕ ЧІЗ   320 г
авокадо, лосось, ікра масаго,  
вершковий сир, гауда

₴215 ₴215 ₴215

ВІД ШЕФА

₴163

ГОРIЛКА 50 мл.

Finlandia.....................................................................................₴48
Козацька Рада класична.....................................₴25
Перша Гільдія «Поважна»...................................₴29
Козацька Рада 0,5 л...................................................₴210
Перша Гільдія «Поважна» 0,5 л...................₴235
                
ВЕРМУТ | НАСТОЯНКИ 50 мл

Jarovska єгер....................................................................₴49
Jagermeister.......................................................................₴75
Sheridans................................................................................₴95
Absenta Xenta..................................................................₴79
Martini biаnco 100 мл..................................................₴69
Marengo special  100 мл..........................................₴35

ВИНА БІЛІ 100 мл.

Don Simon «Chardonnay»....................................₴42
біле, сухе, Iспанія.

Шардоне...................................................................................₴31
біле, сухе Україна.

Geo «Alazani Valley».................................................₴62
біле, н.с. Грузія

Мускат південний..........................................................₴31
біле н.с. Україна

Terra Frescа «Bianco Amabile».......................₴41
біле н.с. Італія

Гевюрцтрамінер Latinium.....................................₴59
біле, н.с. Німеччина

Frontera “Sauvignon Blanc”.............................₴67
біле, сухе, Чилі.

Settesoli “Pinot Grigio”...........................................₴69
біле, сухе, Італія.

ВИНА РОЖЕВІ 100 мл.

Unduraga «Varrietal Rosse»..............................₴47
рожеве, сухе, Чiлi.

Terra Frescа «Rosato».................................................₴41
рожеве, н|сухе, Італія.

ІГРИСТІ ВИНА пляшка

Коблево брют.................................................................₴299
Коблево н.с..........................................................................₴288
Prosecco Frizzante......................................................₴428
Marengo брют, бiле...................................................₴248
Marengo біле, н.с.........................................................₴248 
Marengo рожеве, н.с...............................................₴248
Lambrusco біле, н.с.....................................................₴327

ВИНА ЧЕРВОНІ 100 мл.

Don Simon «Cabernet Sauvignon».........₴42
червоне, сухе, Iспанія

Unduragga «Varrietal Carmenera».......₴47
червоне, сухе, Чiлi

Каберне..................................................................................₴31
червоне, сухе, Україна

Geo «Alazani Valley»..............................................₴62
червоне н.с Грузія

Terra Frescа «Rosso»................................................₴41
червоне, н.сухе, Італія

Terra Frescа Rosso Amabile»..........................₴41
червоне н.сол. Італія

Чорноморська Рів’єра.........................................₴31
червоне н.сол.,Україна

Casillero del Diablo “Merlot”........................₴99
червоне, сухе, Чилі.

Arpeggio “Nerello Mascalese”..................₴69
червоне, сухе, Італія.

РОМ  50 мл

Captain Morgan Spiced gold.........................₴60
Captain Morgan Jamaica...................................₴65  

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ



ГАРЯЧI РОЛИ ДЖОКЕР 460 г  
лосось, тунець, вершковий сир, 
лолло россо, огірок, ікра масаго мікс

₴321

ЧУКІРО 470 г  
вершковий сир, вугор, огірок, чука,
 кунжут, горіховий соус

₴334

ВІД ШЕФА

ВІД ШЕФА

Всі ціни в меню вказані у національній валюті - гривні.
Ми приймаємо до оплати безготівкові картки.

Цей інформаційний проспект містить матеріали про продукцію, 
що реалізується на території закладу громадського харчування “Osminog”.
Дана продукція являється рекламним матеріалом, зовнішній вид страв та напоїв 
може відрізнятися від зображених на фотографіях.

Оригінал меню знаходиться у Куточку споживача, і надається на першу вимогу 
гостя.
www.osminog.online   тел. (067)838 00 38

Ми намагаємось зробити ваш відпочинок максимально комфортним. 
Для прямого зв’язку з директором пишіть #artur_khainak

ДЕСЕРТИ
Шоколадний фондан 100|40 г...........................₴65
подається з кулькою морозива

Рол Насолода 200 г ...................................................₴118
солодкий рол з ніжним вершковим сиром та 
фруктовим яблуко-апельсиново-банановим міксом

Чізкейк Нью-йорк 130 г.............................................₴89
сир філадельфія, жовток, вершки, лимонна цедра, 
сабле, ваніль

Мiлфей 220 г..........................................................................₴77
Морозиво 120 г..................................................................₴49

ДИТЯЧЕ МЕНЮ
Бургер курячий з картоплею фрі 200|60|30 г................₴87
котлета куряча, сир чеддер, базилiковий соус, салат
айсберг, томати, огiрок свiжий, картопля фрi, соус

Вiвсяна з бананом та медом 230 г..............................................₴39

Картопля фрі 120|30 г.............................................................................₴48

ВІД ШЕФА



СУСI\НІГІРІ

СЯКЕ СУСІ  30 г
рис, лосось

₴29

САШИМІ
ШЛЯХ САМУРАЯ  68 г
восьминіг бебі цілий, вершковий 
сир, ікра летючої риби,
 унагі соус, кунжут, соус від шефа

₴47

СЯКЕ САШИМІ   100/50 г

МАГУРУ САШИМІ  100/50 г ХОТАТЕГАЙ САШИМІ 100/50 г

₴188 ₴229

ВІД ШЕФА

₴179

УНАГІ СУСІ  32 г
рис, вугор, унагі соус, 
кунжут

₴42

ОСНОВНI СТРАВИ НАБОРИ МОРЕПРОДУКТІВ

ПЛАТО ГУРМАН

устриця стара зеландія 
1шт, устриця фін де клер 
1 шт, асорті тартарів 
з авокадо, томатами 
лососем, гребінецем, 
тунцем, горгонзолой, брі, 
фетой, вугрем, кунжутом, 
чукой, лимоном, арахісом, 
італійськими травами, соусом 
до устриць, та заправкою

₴476

МОРСЬКА ДОШКА ORIGINAL   465/60 г
устриці фін де клер 2 шт, туба кальмара в клярі, 
чорноморська креветка, кукурудза, тигрова креветка в 
клярі, рапана, файра, соус вершковий,  соус світ чілі оранж

₴289 ₴425

МОРСЬКА ДОШКА CLASSIC  650/60  г
мідія чорноморська, лангустіна, рапана, броколі, кальмар 
аргентинський, феріна, соус вершковий,  соус світ чілі 
оранж

УСТРИЦІ ЗАПЕЧЕНІ СТАРА ЗЕЛАНДІЯ  4 шт
устриці 4шт,  горгонзола, гауда, брі, пармезан, ікра тобіка, 
м’ята

₴856 ₴397

МОРСЬКА ДОШКА PREMIUM  560/60 г
щупальця восьминога, феріна, гребінець, устриці стара 
зеландія 2шт, жаб’ячі лапки, мідія в ракушці 10 шт, 
кукурудза, соус вершковий,  соус світ чілі оранж



ЩАСЛИВИЙ   730 г
Торiнiкiмаго, Кані саке макі, Філадельфія макі

АМЕРИКА  1085 г
Філадельфія макі, Перуан, Кані саке макі, Топунагі 
макі, Кьюрі макі

СЕТ СУСІ   190 г
вугор, лосось, тунець, окунь, огірок, авокадо, цибуля, 
ікра тобіка, вершковий сир, соус унгагі, кунжут

СЕТИ

₴373

₴599

₴237

ДЕЛІШИС  1150 г
Філадельфія дзен, Топу унагі чіз, Окінава , Кіото макі, 
Магуро макі

₴787

ТОТТОРІ   735 г
Вогняний, Унагі харікен, Ебі макі

₴446

 VIP  1330 г
Філадельфія мега, Топу магуро чіз, Йорокобі, Osminog, 
Black shark,

₴899

ВІД ШЕФА

ОСНОВНI СТРАВИ

₴179

КАРПАЧО З ЛОСОСЕМ  140 г  
лосось, рукола, кедровий горіх, пармезан, соус

 ₴172

КУС-КУС ПОЛЬО   350 г  
кус-кус, куряче філе , томати в’яленi, томати черрi, каперси, 
сметана, вершки, зелень

БРОКОЛI В УСТРИЧНОМ СОУСI   200 г  
броколi, соус устричний, арахiс, кунжут

МIДIЇ ЧОРНОМОРСЬКІ В МУШЛI   500 г  
подаються в фiрмовому вершковому соусi
з хрустким хлiбом

ЛОСОСЬ ГРИЛЬ   100 г  
стейк лосося смажений на грилі з ароматним вершковим 
соусом та пюре з броколі

МІДІЇ ЗІ СМАЖЕНОЮ КАРТОПЛЕЮ  250 г  
 смажена картопля з м’ясом мідії, цибулею, пряними 
травами та ніжним соусом 

₴139   ₴99

₴189

₴198  ₴83

ЛОКШИНА З МОРЕПРОДУКТАМИ   340 г  
локшина удон з вершковим соусом та морепродуктами: 
восьминіг бебі, лангустіна , мідія в мушлі

₴178

ВІД ШЕФА

МІДІЇ ЗАПЕЧЕНІ В НАПІВ МУШЛІ  
запечена мідія в напів мушлі з сиром гауда, селерой, 
цибулею та соусом унагі, 5 шт



МОРСЬКІ ДЕЛІКАТЕСИ

Креветка чорноморка 100 г Креветка атлантична 100 г

₴65 ₴138

₴58 ₴58

 Асортi
філе глибинного восьминога, мiдiя, рапана

«Восьминiжик» XL
філе глибинного восьминога, мiдiя, рапана, восьминiг бебi

Цаца 120/30 г ₴69

Брускети з креветкою 175 г

₴92

на бамбуковiй шпажцi 25 I 40 см. Подаються пiд соусом вiд шефа 
(з духмяними травами зiбраними  в рiзних куточках свiту),  
який доповнює та розкриває вишуканий смак морепродуктiв. Ціна вказана за 1 шт.

₴186

БУРГЕРИ

СТЕЙК РІБАЙ
ціна вказана за 100 г. підготовленого до смаження м’яса.
овочі гриль, соус BBQ,  картопля по-селянськи,
заправка до м’яса   150|60г.

Краббургер 
235/70 г
цiлий хрумкий краб з соусом тартар 
та свiжим огірком

Чікенбургер 300/60/30 г
румяне фiле молодого бройлера, 
сир чеддер, базилiковий соус, 
салат айсберг, томати, огiрок свiжий, 
куряче яйце, картопля фрi, соус

Чiзбургер  325/60/30 г
сир чеддер, бекон, котлета яловичина, 
салат айсберг, томати, 
огiрок маринований, цибуля кримська, 
картопля фрi, соус  

Ябургер  260 г
бургер на рисовій основі в пивному 
клярі з лососем с/с, сніжним крабом, 
вершковим сиром, авокадо, соусом 
унагі,соус спайс, кунжутом

Сквідбургер  260 г
Бургер зі смаженими кільцями 
кальмару, салатом лоло бьйондо, 
соусом тартар помідором гриль

Дабл бургер  385 г
подвійна котлета з яловичини, сир 
чеддер, маринований огірок, соус на 
основі майонеза та томату

₴228

₴133

₴157

₴133

₴95

₴123

СТУПЕНІ ПРОСМАЖЕННЯ СТЕЙКА

MEDIUM RARE      to 57
стейк з кров’ю,  
червоно-рожевий всередині

MEDIUM      to63
середньо просмажений стейк, 
рожевий всередині, 
найбільш популярний ступінь просмаження

MEDIUM WELL      to 66 
майже просмажений стейк, 
світло рожевий всередині

WELL DONE      to 71
абсолютно просмаженний стейк, 
майже без соку

ВІД ШЕФА



ПИВНІ ДОШКИ
Хай пиво ллється
330 г
Рисові чіпси, салака копчена, мойва в’ялена, 
Жовтий полосатик снек, павутинка снек.

Набір “На морі”
100 г
Тунец, щупальці восьминога, павутинка, кальмар

ЗАКУСКИ
Рисові чіпси порція

ГАРНІРИ/СОУСИ
Картопля фрі 120|30 г

Картопля по-селянськи 120|30 г

Соус до устриць 30 г
цибуля марс, горіховий соус, винний оцет, 
соєвий соус

Соус Теріякі 50 г

Соус Унагі 20 г

Соус Часниковий 50 г

Соус Медово-гірчичний 50 г

Соус Базиліковий 50 г

Соус Спайс 50 г

Соус кисло-солодкий 50 г

Креветка атлантична 100 г

₴178

₴98

₴39

₴48

₴48

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

ЛОКШИНА WOK

WOK З ТЕЛЯТИНОЮ  350 г
локшина удон з яловичиною, соусом хойсин, 
соєвим соусом, та овочами

₴108

WOK ЗІ СТРАУСОМ   350 г
локшина удон з філе страуса, соусом теріякі, соєвим соусом 
та овочами

₴158

WOK З КУРКОЮ   350 г
локшина удон з куркою, соусом теріякі,
соєвим соусом та овочами

₴179 ₴98

WOK З МОРЕПРОДУКТАМИ  400 г
локшина фунчоза з рапаною, мідіями, щупальцями, 
кальмаром в гранатовому соці, креветкою та овочами в 
вершковому соусі 

WOK З ЯЛОВИЧИНОЮ  350 г
локшина удон з яловичиною, соусом хойсин, 
соєвим соусом, та овочами



РАМЕН МОРСЬКИЙ  450 г
Локшина, креветка, мiдiя, рапана, фiле глибинного 
восьминога,  лосось

₴126

ТАЙСЬКИЙ СУП   350 г
коктейльна креветка, туба кальмара, фунчоза, соєвий соус, 
болгарський перець, цибуля марс, кунжут, норі, перець чилі

 МІСО-СУП   470 г
місо паста, лапша, гриби шитакі, яйце, водорості ламінарії, 
сир фета

ПЕРШІ СТРАВИ

ТОМ ЯМ 250 г
стружка тунця, туба кальмара, гребінець, кокосове молоко, 
паста том ян, шрірача

₴131 ₴79

₴93

ПІКАНТО З МОРЕПРОДУКТАМИ  470 г
 Картопля, морква, цибуля, часник, буряк, хондаші, 
укроп, петрушка, розмарин, шрірача, томатна паста, 
морські водорості, мідія в мушлі,  рапана, лангустіна

₴167

ВІД ШЕФА

САЛАТИ:

ЦЕЗАР   245 г
салат айсберг, томати черрi, куряче фiле, сир пармезан, 
яйце перепелине, крутони, базилiковий соус

ГРЕЦЬКИЙ   240 г
томати, паприка, огiрок свiжий, маслини, сир фета, лимон

ЧУКА, ХІЯШІ  130 г
чука, горіховий соус, кунжут

ЦЕЗАР З ЛОСОСЕМ   245 г
слабосолений лосось з легким міксом салату, пармезаном, 
помідором чері, перепелиним яйцем та огірком

САЛАТ 
ЗІ СТЕЙКОМ ТУНЦЯ  240 г

Стейк тунця запечиний в кунжуті, 
з салатом, авокадо, томатами та 
соусом унагі

САЛАТ З ТИГРОВОЮ КРЕВЕТКОЮ   215 г 
Мікс салату з томатами черрі, каперсами, 
смаженими креветками та сиром пармезан

САЛАТИПЕРШІ СТРАВИ

₴112 ₴93

₴98

₴127 ₴135

₴216



РАМЕН МОРСЬКИЙ  450 г
Локшина, креветка, мiдiя, рапана, фiле глибинного 
восьминога,  лосось

₴126

ТАЙСЬКИЙ СУП   350 г
коктейльна креветка, туба кальмара, фунчоза, соєвий соус, 
болгарський перець, цибуля марс, кунжут, норі, перець чилі

 МІСО-СУП   470 г
місо паста, лапша, гриби шитакі, яйце, водорості ламінарії, 
сир фета

ПЕРШІ СТРАВИ

ТОМ ЯМ 250 г
стружка тунця, туба кальмара, гребінець, кокосове молоко, 
паста том ян, шрірача

₴131 ₴79

₴93

ПІКАНТО З МОРЕПРОДУКТАМИ  470 г
 Картопля, морква, цибуля, часник, буряк, хондаші, 
укроп, петрушка, розмарин, шрірача, томатна паста, 
морські водорості, мідія в мушлі,  рапана, лангустіна

₴167

ВІД ШЕФА

САЛАТИ:

ЦЕЗАР   245 г
салат айсберг, томати черрi, куряче фiле, сир пармезан, 
яйце перепелине, крутони, базилiковий соус

ГРЕЦЬКИЙ   240 г
томати, паприка, огiрок свiжий, маслини, сир фета, лимон

ЧУКА, ХІЯШІ  130 г
чука, горіховий соус, кунжут

ЦЕЗАР З ЛОСОСЕМ   245 г
слабосолений лосось з легким міксом салату, пармезаном, 
помідором чері, перепелиним яйцем та огірком

САЛАТ 
ЗІ СТЕЙКОМ ТУНЦЯ  240 г

Стейк тунця запечиний в кунжуті, 
з салатом, авокадо, томатами та 
соусом унагі

САЛАТ З ТИГРОВОЮ КРЕВЕТКОЮ   215 г 
Мікс салату з томатами черрі, каперсами, 
смаженими креветками та сиром пармезан

САЛАТИПЕРШІ СТРАВИ

₴112 ₴93

₴98

₴127 ₴135

₴216



ПИВНІ ДОШКИ
Хай пиво ллється
330 г
Рисові чіпси, салака копчена, мойва в’ялена, 
Жовтий полосатик снек, павутинка снек.

Набір “На морі”
100 г
Тунец, щупальці восьминога, павутинка, кальмар

ЗАКУСКИ
Рисові чіпси порція

ГАРНІРИ/СОУСИ
Картопля фрі 120|30 г

Картопля по-селянськи 120|30 г

Соус до устриць 30 г
цибуля марс, горіховий соус, винний оцет, 
соєвий соус

Соус Теріякі 50 г

Соус Унагі 20 г

Соус Часниковий 50 г

Соус Медово-гірчичний 50 г

Соус Базиліковий 50 г

Соус Спайс 50 г

Соус кисло-солодкий 50 г

Креветка атлантична 100 г

₴178

₴98

₴39

₴48

₴48

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

ЛОКШИНА WOK

WOK З ТЕЛЯТИНОЮ  350 г
локшина удон з яловичиною, соусом хойсин, 
соєвим соусом, та овочами

₴108

WOK ЗІ СТРАУСОМ   350 г
локшина удон з філе страуса, соусом теріякі, соєвим соусом 
та овочами

₴158

WOK З КУРКОЮ   350 г
локшина удон з куркою, соусом теріякі,
соєвим соусом та овочами

₴179 ₴98

WOK З МОРЕПРОДУКТАМИ  400 г
локшина фунчоза з рапаною, мідіями, щупальцями, 
кальмаром в гранатовому соці, креветкою та овочами в 
вершковому соусі 

WOK З ЯЛОВИЧИНОЮ  350 г
локшина удон з яловичиною, соусом хойсин, 
соєвим соусом, та овочами



МОРСЬКІ ДЕЛІКАТЕСИ

Креветка чорноморка 100 г Креветка атлантична 100 г

₴65 ₴138

₴58 ₴58

 Асортi
філе глибинного восьминога, мiдiя, рапана

«Восьминiжик» XL
філе глибинного восьминога, мiдiя, рапана, восьминiг бебi

Цаца 120/30 г ₴69

Брускети з креветкою 175 г

₴92

на бамбуковiй шпажцi 25 I 40 см. Подаються пiд соусом вiд шефа 
(з духмяними травами зiбраними  в рiзних куточках свiту),  
який доповнює та розкриває вишуканий смак морепродуктiв. Ціна вказана за 1 шт.

₴186

БУРГЕРИ

СТЕЙК РІБАЙ
ціна вказана за 100 г. підготовленого до смаження м’яса.
овочі гриль, соус BBQ,  картопля по-селянськи,
заправка до м’яса   150|60г.

Краббургер 
235/70 г
цiлий хрумкий краб з соусом тартар 
та свiжим огірком

Чікенбургер 300/60/30 г
румяне фiле молодого бройлера, 
сир чеддер, базилiковий соус, 
салат айсберг, томати, огiрок свiжий, 
куряче яйце, картопля фрi, соус

Чiзбургер  325/60/30 г
сир чеддер, бекон, котлета яловичина, 
салат айсберг, томати, 
огiрок маринований, цибуля кримська, 
картопля фрi, соус  

Ябургер  260 г
бургер на рисовій основі в пивному 
клярі з лососем с/с, сніжним крабом, 
вершковим сиром, авокадо, соусом 
унагі,соус спайс, кунжутом

Сквідбургер  260 г
Бургер зі смаженими кільцями 
кальмару, салатом лоло бьйондо, 
соусом тартар помідором гриль

Дабл бургер  385 г
подвійна котлета з яловичини, сир 
чеддер, маринований огірок, соус на 
основі майонеза та томату

₴228

₴133

₴157

₴133

₴95

₴123

СТУПЕНІ ПРОСМАЖЕННЯ СТЕЙКА

MEDIUM RARE      to 57
стейк з кров’ю,  
червоно-рожевий всередині

MEDIUM      to63
середньо просмажений стейк, 
рожевий всередині, 
найбільш популярний ступінь просмаження

MEDIUM WELL      to 66 
майже просмажений стейк, 
світло рожевий всередині

WELL DONE      to 71
абсолютно просмаженний стейк, 
майже без соку

ВІД ШЕФА



ЩАСЛИВИЙ   730 г
Торiнiкiмаго, Кані саке макі, Філадельфія макі

АМЕРИКА  1085 г
Філадельфія макі, Перуан, Кані саке макі, Топунагі 
макі, Кьюрі макі

СЕТ СУСІ   190 г
вугор, лосось, тунець, окунь, огірок, авокадо, цибуля, 
ікра тобіка, вершковий сир, соус унгагі, кунжут

СЕТИ

₴373

₴599

₴237

ДЕЛІШИС  1150 г
Філадельфія дзен, Топу унагі чіз, Окінава , Кіото макі, 
Магуро макі

₴787

ТОТТОРІ   735 г
Вогняний, Унагі харікен, Ебі макі

₴446

 VIP  1330 г
Філадельфія мега, Топу магуро чіз, Йорокобі, Osminog, 
Black shark,

₴899

ВІД ШЕФА

ОСНОВНI СТРАВИ

₴179

КАРПАЧО З ЛОСОСЕМ  140 г  
лосось, рукола, кедровий горіх, пармезан, соус

 ₴172

КУС-КУС ПОЛЬО   350 г  
кус-кус, куряче філе , томати в’яленi, томати черрi, каперси, 
сметана, вершки, зелень

БРОКОЛI В УСТРИЧНОМ СОУСI   200 г  
броколi, соус устричний, арахiс, кунжут

МIДIЇ ЧОРНОМОРСЬКІ В МУШЛI   500 г  
подаються в фiрмовому вершковому соусi
з хрустким хлiбом

ЛОСОСЬ ГРИЛЬ   100 г  
стейк лосося смажений на грилі з ароматним вершковим 
соусом та пюре з броколі

МІДІЇ ЗІ СМАЖЕНОЮ КАРТОПЛЕЮ  250 г  
 смажена картопля з м’ясом мідії, цибулею, пряними 
травами та ніжним соусом 

₴139   ₴99

₴189

₴198  ₴83

ЛОКШИНА З МОРЕПРОДУКТАМИ   340 г  
локшина удон з вершковим соусом та морепродуктами: 
восьминіг бебі, лангустіна , мідія в мушлі

₴178

ВІД ШЕФА

МІДІЇ ЗАПЕЧЕНІ В НАПІВ МУШЛІ  
запечена мідія в напів мушлі з сиром гауда, селерой, 
цибулею та соусом унагі, 5 шт



СУСI\НІГІРІ

СЯКЕ СУСІ  30 г
рис, лосось

₴29

САШИМІ
ШЛЯХ САМУРАЯ  68 г
восьминіг бебі цілий, вершковий 
сир, ікра летючої риби,
 унагі соус, кунжут, соус від шефа

₴47

СЯКЕ САШИМІ   100/50 г

МАГУРУ САШИМІ  100/50 г ХОТАТЕГАЙ САШИМІ 100/50 г

₴188 ₴229

ВІД ШЕФА

₴179

УНАГІ СУСІ  32 г
рис, вугор, унагі соус, 
кунжут

₴42

ОСНОВНI СТРАВИ НАБОРИ МОРЕПРОДУКТІВ

ПЛАТО ГУРМАН

устриця стара зеландія 
1шт, устриця фін де клер 
1 шт, асорті тартарів 
з авокадо, томатами 
лососем, гребінецем, 
тунцем, горгонзолой, брі, 
фетой, вугрем, кунжутом, 
чукой, лимоном, арахісом, 
італійськими травами, соусом 
до устриць, та заправкою

₴476

МОРСЬКА ДОШКА ORIGINAL   465/60 г
устриці фін де клер 2 шт, туба кальмара в клярі, 
чорноморська креветка, кукурудза, тигрова креветка в 
клярі, рапана, файра, соус вершковий,  соус світ чілі оранж

₴289 ₴425

МОРСЬКА ДОШКА CLASSIC  650/60  г
мідія чорноморська, лангустіна, рапана, броколі, кальмар 
аргентинський, феріна, соус вершковий,  соус світ чілі 
оранж

УСТРИЦІ ЗАПЕЧЕНІ СТАРА ЗЕЛАНДІЯ  4 шт
устриці 4шт,  горгонзола, гауда, брі, пармезан, ікра тобіка, 
м’ята

₴856 ₴397

МОРСЬКА ДОШКА PREMIUM  560/60 г
щупальця восьминога, феріна, гребінець, устриці стара 
зеландія 2шт, жаб’ячі лапки, мідія в ракушці 10 шт, 
кукурудза, соус вершковий,  соус світ чілі оранж



ГАРЯЧI РОЛИ ДЖОКЕР 460 г  
лосось, тунець, вершковий сир, 
лолло россо, огірок, ікра масаго мікс

₴321

ЧУКІРО 470 г  
вершковий сир, вугор, огірок, чука,
 кунжут, горіховий соус

₴334

ВІД ШЕФА

ВІД ШЕФА

Всі ціни в меню вказані у національній валюті - гривні.
Ми приймаємо до оплати безготівкові картки.

Цей інформаційний проспект містить матеріали про продукцію, 
що реалізується на території закладу громадського харчування “Osminog”.
Дана продукція являється рекламним матеріалом, зовнішній вид страв та напоїв 
може відрізнятися від зображених на фотографіях.

Оригінал меню знаходиться у Куточку споживача, і надається на першу вимогу 
гостя.
www.osminog.online   тел. (067)838 00 38

Ми намагаємось зробити ваш відпочинок максимально комфортним. 
Для прямого зв’язку з директором пишіть #artur_khainak

ДЕСЕРТИ
Шоколадний фондан 100|40 г...........................₴65
подається з кулькою морозива

Рол Насолода 200 г ...................................................₴118
солодкий рол з ніжним вершковим сиром та 
фруктовим яблуко-апельсиново-банановим міксом

Чізкейк Нью-йорк 130 г.............................................₴89
сир філадельфія, жовток, вершки, лимонна цедра, 
сабле, ваніль

Мiлфей 220 г..........................................................................₴77
Морозиво 120 г..................................................................₴49

ДИТЯЧЕ МЕНЮ
Бургер курячий з картоплею фрі 200|60|30 г................₴87
котлета куряча, сир чеддер, базилiковий соус, салат
айсберг, томати, огiрок свiжий, картопля фрi, соус

Вiвсяна з бананом та медом 230 г..............................................₴39

Картопля фрі 120|30 г.............................................................................₴48

ВІД ШЕФА


