
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



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



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



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



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


