
Підписуйтесь на наші офіційні сторінки 
та дізнавайтесь всі новини першими

osminogkyiv
osminogkyiv
osminog.online

KARAOKE

РЕЗЕРВУЙ СТОЛ: (067) 838 00 38

МАГАЗИН МОРЕПРОДУКТІВ
на першому поверсі



УСТРИЦІ
Устриця Fine de Claire №3......................................₴39
Устриця стара зеландія №0..............................₴85
Дюжина устриць Fine de Claire ...................₴468
+ подарунок 2 келихи Don Simon shardonnay,    
                                            бiле, сухе, Iспанiя.



Рапана...................................................................₴87

Креветка лангустіна......................................₴127

Барабуля......................................................................₴89

Сайра................................................................................₴68

Лосось стейк...........................................................₴138

Тунець стейк...........................................................₴179

Акула стейк.............................................................₴186

Акула примара......................................................₴56

Гребінець...................................................................₴217

Калкан..........................................................................₴192

Камбала глоса.....................................................₴196

Камбала жовтохвіст..........................................₴69

Щупальця кальмара.....................................₴123

Сібас...................................................................................₴79

Дорадо............................................................................₴79

Морський півень................................................₴126

Сарган...........................................................................₴112

ГРИЛЬ ціна вказана за 100 г. 
підготовленого до смаження продукту

В нашому ресторані завжди
великий вибір морепродуктів

Скат крило.............................................................₴154

Лобстер цілий.....................................................₴195

Лобстер хвіст.......................................................₴359

Лобстер клешні.................................................₴273

Каракатиця...........................................................₴117

Окунь морський...................................................₴59

Червоноока..............................................................₴46

Кінг-кліп........................................................................₴74

Корюшка.....................................................................₴57

Креветка тигрова хвіст.............................₴140

Скумбрія......................................................................₴65

Жаб’ячі лапки....................................................₴196

Булоти (морські равлики)......................₴169

Равлики Ескарго 6 шт.................................₴186

Восьминіг бебі.....................................................₴125

Восьминіг щупальця.....................................₴295



РОЛИ

OSMINOG

САВАЯКІ МАКІ 260 г
лосось, вершковий сир, огірок,  
кріп, які соус 

АМАЙ
вугор, банан, вершковий сир, 
унагі соус

ФIЛАДЕЛЬФIЯ МАКI  310 г
лосось, вершковий сир, огiрок.

ЗЕЛЕНИЙ ДРАКОН  300 г
вугор, тамаго омлет, огiрок, 
авокадо, вершковий сир, соус 
унагi, кунжут

КІОТО МАКІ    255 г
лосось, вугор, вершковий сир, 
помідор, сир чеддер

ТОПУНАГI МАКI   270 г
вугор, вершковий сир, огiрок, 
соус унагi, кунжут

СЯКУНАГІ  360 г
вугор, лосось х/к, авокадо, 
вершковий сир, унагi соус, кунжут

ЧОРНИЙ ДРАКОН  210 г

ЧІЗУМАГУРО
тунець, авокадо, вершковий сир

ФIЛАДЕЛЬФIЯ ДЗЕН 260 г
лосось, вершковий сир, огiрок, 
чорнила каракатиці

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

смажене м’ясо окуня в соєвому соусі, 
чорнила каракатиці, вершковий сир, 
помідор, огірок, кунжут

₴228 ₴195 ₴293 

₴165 ₴193 ₴152

₴165 ₴285

₴195 ₴185 ₴184

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

₴183

ВІД ШЕФА

TOP-10

260 Г

ВІД ШЕФА

TOP-10

345 Г

ВІД ШЕФА

TOP-10

355 Г



НАЦУ МАКІ   
лосось, бекон, сир вершковий, 
огірок, чорнила каракатиці, 
мікрогрін 

КАЛIФОРНIЯ МАКI  240 г
огiрок, вершковий сир, сніжний 
краб (м`ясо сурімі), якi соус, iкра 
масаго мікс

УНАГI ХАРIКЕН  290 г
вугор, вершковий сир, тамаго 
омлет, соус спайс, ікра летючої 
риби

СЯКЕ МАКI  125 г
лосось, рис, норi

ЙОРОКОБI 235 г
вугор, вершковий сир, салат 
айсберг, помiдор, соус унагi, 
кунжут

КАНI СЯКЕ МАКI  255 г
лосось, сніжний краб 
(м`ясо сурімі), соус спайс, кунжут

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

МАГУРО МАКI  125 г
тунець, рис, норi

ФІЛАДЕЛЬФІЯ МЕГА 355 г
лосось, вершковий сир, авокадо

ПЕРУАН  

КЬЮРI МАКI  115 г
огiрок, рис, кунжут, норi

вершковий сир, кальмар перу 
гранат, кальмар-лимон, соус від 
шефа, ікра масаго

смажене м’ясо окуня в соєвому соусі, 
чорнила каракатиці, вершковий сир, 
помідор, огірок, кунжут

₴263 ₴173

₴137 ₴174

₴262

₴173 ₴99 ₴168

₴86 ₴97 ₴45

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

₴157

ВІД ШЕФА

TOP-10

300 Г

ВІД ШЕФА

TOP-10

235 Г

ВІД ШЕФА

TOP-10

260 ГTOP-10



ТОПУ МАГУРО ЧІЗ   300 г
тунець, ікра масаго, вершковий 
сир, сир гауда

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

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

СПАЙС КАЄСІ  250 г
мідія, вершковий сир, лолло 
бьйондо, соус спайc, кунжут

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

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

₴138

₴168

₴137 ₴163

₴178

ГАРЯЧI РОЛИ\СУСI\НІГІРІ

ТОПУ УНАГІ ЧІЗ  300 г
вугор, вершковий сир, сир гауда, 
кунжут, соус унагі

₴215

ТОПУ СЯКЕ ЧІЗ  300 г
лосось, ікра масаго, вершковий 
сир, сир гауда

СЯКЕ СУСІ  30 г
рис, лосось

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

₴216

₴215

₴29

ВІД ШЕФА

TOP-10

345 Г

ВІД ШЕФА

TOP-10

345 Г

₴215

ВОСЬМИНІГ СУСІ   35 г
щупальця восьминога, ікра 
летючої риби, рис

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

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

₴85 ₴42 ₴65

ВІД ШЕФА

TOP-10

35 Г



ГАРЯЧI РОЛИ\СУСI\НІГІРІ ДЖОКЕР лосось, тунець, вершковий сир, 
лист салату, огірок, ікра масаго мікс

₴345

ВІД ШЕФА

TOP-10

ПІВ КГ

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

₴334

ВІД ШЕФА

TOP-10

470 Г



САШИМІ

VIP   1425 г
Філадельфія мега, Топу магуро чіз, Йорокобі, Osminog, 
Black shark

ДЕЛІШИС   1205 г
Філадельфія дзен, Топу унагі чіз, Окінава , Кіото макі, 
Магуро макі

ТОТТОРІ   790 г
Вогняний, Унагі харікен, Ебі макі

ЩАСЛИВИЙ   830 г
Торiнiкiмаго, Кані сяке макі, Філадельфія макі

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

₴188 ₴249₴179

СЕТИ

₴995

₴793

₴485

₴475

АМЕРИКА  1210 г
Філадельфія макі, Перуан, Кані сяке макі, Топунагі 
макі, Кьюрі макі

₴699



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 Fine De Claire 
1 шт, асорті тартарів 
з авокадо, томатами 
лососем, гребінцем, тунцем, 
горгонзолою, чукою, брі, 
фетой, вугрем, кунжутом, 
лимоном, арахісом, 
італійськими травами, соусом 
до устриць, сиром Фетою, 
сиром Горгонзолою, сиром 
Брі та заправкою

₴476

МОРСЬКА ДОШКА ORIGINAL   590/60 г
устриці Fine De Claire 2 шт, туба кальмара в клярі, 
чорноморська креветка, кукурудза, тигрова креветка в 
клярі, рапана, cайра, соус вершковий,  соус світ чілі оранж

₴289 ₴425

МОРСЬКА ДОШКА CLASSIC  450/60  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, мідії в мушлі 10 шт, 
кукурудза, соус вершковий,  соус світ чілі оранж



ЗАКУСКИ
Намазанка з вугря 90 г

Тартар з лосося  110 г

Тартар з тунця 110 г

Сирна тарілка 150/30 г
Брі, горгонзола, гауда, пармезан, 
мед, грецький горіх
Брускети з креветкою 175 г
золотистий хрумкий багет з соковито-
ніжним хвостом тигрової креветки,
томати та авокадо в унагі соусі

Цаца 110/30 г

ГАРНІРИ/СОУСИ
Картопля фрі 100|30 г

Картопля по-селянськи 100|30 г

Кус-кус 150 г

Рис з овочами 170 г 

Овочі гриль 200 г
паприка, картопля по-селянськи, 
кабачок, гриби

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

Соус до устриць 30 г
Винний оцет, цибуля марс, вино

Соус Теріякі 50 г

Соус Унагі 20 г

Соус Кетчонез 50 г

Соус Базиліковий 50 г

Соус Горіховий 30 г

Соус Спайс 50 г

Соус кисло-солодкий 50 г

₴98

₴109

₴115

₴195

₴115

₴48

₴48

₴53

₴45

₴95

₴25

₴25

₴25

₴55

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25



ГАРНІРИ/СОУСИ

МОРСЬКI ДЕЛIКАТЕСИ
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.

₴55 ₴95 ₴138

₴58

 Асортi «Класичний» XL «Восьминiжик» XL
філе глибинного восьминога, 
мiдiя, рапана,  унагі соус
Ціна вказана за 1 шт.

філе глибинного восьминога, 
мiдiя, рапана, кальмар-лимон, 
кальмар-гранат,  унагі соус
Ціна вказана за 1 шт.

філе глибинного восьминога, 
мiдiя, рапана, восьминiг бебi, 
кальмар-лимон, кальмар-гранат, 
унагі соус
Ціна вказана за 1 шт.

₴58 ₴58 ₴85

Креветка 
чорноморка

Креветка 
атлантична

Креветка 
атлантична гриль

100 г 100 г 100 г

ПИВНІ ДОШКИ
Хай пиво ллється
330 г
салака копчена, мойва в’ялена, арахіс 
чищений, ікряник, павутинка

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

₴195

₴98

Креветка 
чорноморка гриль
100 г

₴85



ТОМ ЯМ  250 г
стружка тунця, туба кальмара, креветка, щупальця, 
гребінець, кокосове молоко, паста том ям

 МІСО-СУП   300 г
місо паста, локшина, гриби шитаке, перепелине яйце, 
водорості ламінарії, сир фета, кунжут

ПЕРШІ СТРАВИ

РАМЕН МОРСЬКИЙ  400 г

локшина, креветка, мiдiя, рапана, фiле глибинного 
восьминога, лосось, перепелине яйце, кунжут

₴135 ₴65

₴126

ТАЙСЬКИЙ СУП   250 г
коктейльна креветка, туба кальмара, фунчоза, соєвий соус, 
болгарський перець, цибуля марс, кунжут, норі, табаско

₴85



САЛАТИ:

ЦЕЗАР   240 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

ТЕПЛИЙ САЛАТ З КАЛЬМАРОМ БЕБІ  175 г
смажений кальмар бебі з каперсами, в’яленими томатами в 
вершках, легким міксом салату, томатами чері та маслинами

ЦЕЗАР З ЛОСОСЕМ  220 г
слабосолений лосось з легким міксом салату, пармезаном, 
помідорами черрі, перепелиним яйцем та огірком

САЛАТ ЗІ СТЕЙКОМ ТУНЦЯ  185 г
стейк тунця запечиний в кунжуті, з салатом, авокадо, 
томатами та соусом унагі

САЛАТ З ТИГРОВОЮ КРЕВЕТКОЮ  160 г

мікс салату з томатами черрі, маслинами, каперсами, 
смаженими креветками та сиром пармезан

САЛАТИ

₴112 ₴93

₴98 ₴188

₴127

₴135

₴216

ТАЙСЬКИЙ СУП   250 г



ЛОКШИНА WOK

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

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

₴195 ₴112

WOK З МОРЕПРОДУКТАМИ  430 г
локшина фунчоза з рапаною, мідіями, восьминогом бебі, 
філе глибинного восьминога в маринаді паприк, креветкою 
та овочами в вершковому соусі

₴125

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

₴165 ₴158

WOK З ЛОСОСЕМ  400 г
локшина фунчоза з лососем та овочами в вершковому 
соусі



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

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

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

Ябургер  300 г
бургер на рисовій основі в пивному 
клярі з лососем с/с, сніжним крабом 
(м`ясо сурімі), вершковим сиром,
авокадо, соусом унагі,соус спайс,
кунжутом

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

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

₴245

₴133

₴175

₴133

₴115

₴123

СТУПЕНІ ПРОСМАЖЕННЯ СТЕЙКА

MEDIUM RARE      to 50
мало просмажений стейк, 
червоно-рожевий всередині

MEDIUM      to60
середньо просмажений стейк, 
рожевий всередині, 
найбільш популярний ступінь просмаження

MEDIUM WELL      to 63 
майже просмажений стейк, 
світло рожевий всередині

WELL DONE      to 75
абсолютно просмаженний стейк, 
майже без соку

ВІД ШЕФА



ОСНОВНI СТРАВИ

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

МIДIЇ ЧОРНОМОРСЬКІ В МУШЛI   500 г  
27 шт., подаються в фiрмовому вершковому соусi
з хрустким хлiбом

КАРПАЧО З ЛОСОСЕМ  140 г  
лосось, мікс салату, кедровий горіх, сир пармезан, соус

СМАЖЕНА КАРТОПЛЯ З МІДІЯМИ  250 г  
смажена картопля з м’ясом мідії, цибулею, 
пряними травами та ніжним соусом

  ₴99₴189

₴172  ₴115

МІДІЇ ЗАПЕЧЕНІ В НАПІВМУШЛІ  
запечена мідія в напівмушлі з сиром гауда, селерою, 
цибулею та соусом унагі, кунжут, 5 шт

₴179

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

₴178

ЩУПАЛЬЦЯ ВОСЬМИНОГА З КАРТОПЛЕЮ  250 г  
щупальця восьминога з картоплею та броколі, соус безодня

₴395



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

Шановні гості, якщо у вас є алергія на будь-які інгредієнти будь ласка повідомте 
про це офіціанта.

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 ...................................................₴125
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
хрустке листкове тісто полите джемом з лісових ягід та 
згущеним молоком

Морозиво 120 г..................................................................₴49 
Ніжне ванільне морозиво з ягідним джемом

ДИТЯЧЕ МЕНЮ
Бургер курячий з картоплею фрі 200|60|30 г................₴87
куряче філе, 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


