
УСТРИЦІ

ШАНОВНІ ГОСТІ, ЯКЩО У ВАС Є АЛЕРГІЯ НА БУДЬ-ЯКІ ІНГРЕДІЄНТИ БУДЬ ЛАСКА ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ ОФІЦІАНТАРОЛИ/СУСІ/СЕТИ

НАЦУ МАКІ   
Лосось татакі, бекон, сир 
вершковий, огірок, мікрогрін

КАЛIФОРНIЯ МАКI  340 г
огiрок, вершковий сир, сніжний краб 
(м`ясо сурімі), якi соус, iкра масаго 
мікс

УНАГI ХАРIКЕН  320 г
вугор, вершковий сир, тамаго омлет, 
соус спайс, ікра летючої риби

СЯКЕ МАКI  140 г
лосось, рис, норi

ЙОРОКОБI 300 г
вугор, вершковий сир, салат 
айсберг, помiдор, соус унагi, 
кунжут

КАНI СЯКЕ МАКI  300 г
лосось, сніжний краб 
(м`ясо сурімі), соус спайс, кунжут

ЗЕЛЕТАРIАНЕЦЬ   300 г
паприка, салат айсберг, огiрок, 
авокадо, кунжут, соус унагi

МАГУРО МАКI  140 г
тунець, рис, норi

ФІЛАДЕЛЬФІЯ МЕГА 365 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

OSMINOG

САВАЯКІ МАКІ 300 г
лосось, вершковий сир, огірок,  
кріп, які соус 

АМАЙ
вугор, банан, вершковий сир, 
унагі соус

ФIЛАДЕЛЬФIЯ МАКI  320 г
лосось, вершковий сир, огiрок.

ЗЕЛЕНИЙ ДРАКОН  310 г
вугор, тамаго омлет, огiрок, авокадо, 
вершковий сир, соус унагi, кунжут

КІОТО МАКІ    300 г
лосось, вугор, вершковий сир, 
помідор, чеддер

ТОПУНАГI МАКI   310 г
вугор, вершковий сир, огiрок, 
соус унагi, кунжут

СЯКУНАГІ  370 г
вугор, лосось х/к, авокадо, 
вершковий сир, соус унагi, кунжут

ЧОРНИЙ ДРАКОН  300 г

ЧІЗУМАГУРО
тунець, авокадо, вершковий сир

ФIЛАДЕЛЬФIЯ ДЗЕН 300 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 ₴322 

₴185 ₴237 ₴216

₴213      ₴334 

₴195 ₴272 ₴194

ОКІНАВА   310 г
копчений лосось, вершковий сир, 
помідор, авокадо, ікра летючої 
риби

₴247₴263 ₴252

₴193 ₴197

₴283

₴173 ₴143 ₴192

₴92 ₴116 ₴45

ФІЛАДЕЛЬФІЯ ЕКЗОТИК  350 г  
лосось, манго соус, унагі соус, 
вершковий сир, огірок, авокадо, 
ікра масаго

₴223

ВІД ШЕФА

TOP-10

310 Г

ВІД ШЕФА

TOP-10

355 Г

ВІД ШЕФА

TOP-10

330 Г

ВІД ШЕФА

TOP-10

300 Г

ВІД ШЕФА

TOP-10

365 Г

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

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

ВОГНЯНИЙ  300 г
лосось, вугор, тамаго омлет, 
вершковий сир, соус спайс, соус 
шрірача

СПАЙС КАЄСІ  300 г
мідія, вершковий сир, лолло 
бьйондо, соус спайc, кунжут

ЕБІ МАКІ  300 г
лосось, креветка коктейльна, соус 
спайс, вершковий сир, тамаго 
омлет, ікра масаго

ТОРІНІКІМАГО  325 г
тамаго омлет, вершковий сир, сир 
гауда, куряче філе, які соус, соус 
унагі, кунжут

₴165

₴182

₴147 ₴168

₴178

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

₴215

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

СЯКЕ СУСІ  36 г
рис, лосось

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

₴236 ₴215

₴33

ВІД ШЕФА

TOP-10

300 Г

ВІД ШЕФА

TOP-10

300 Г ₴215

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

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

₴85 ₴65

VIP   1575 г
Філадельфія мега, Топу магуро чіз, Йорокобі, Osminog, 
Black shark

ДЕЛІШИС   1350 г
Філадельфія дзен, Топу унагі чіз, Окінава , Кіото макі, 
Магуро макі

ТОТТОРІ   900 г
Вогняний, Унагі харікен, Ебі макі

ЩАСЛИВИЙ   945 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

₴995 ₴893 ₴499₴475

 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

₴65

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

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

САЛАТ З ТИГРОВОЮ КРЕВЕТКОЮ  160 г
мікс салату з томатами черрі, маслинами, каперсами, 
смаженими креветками та сиром пармезан

САЛАТИ

₴112

₴98

₴127

₴135

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

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

Бургер з щупальцями кальмара
Салат бостон, соус тар-тар з трюфельним маслом, 
щупальцями аргентинського кальмара, соус гриль, 
булочка бріош

Ябургер  260 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

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

₴245

₴99

₴133

ВІД ШЕФА

ОСНОВНI СТРАВИ

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

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

₴189 ₴115

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.

₴95 ₴138
«Класичний» XL «Восьминiжик» XL
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 ₴86

Креветка чорноморка Креветка атлантична Креветка атлантична гриль
100 г 100 г 100 г

НАБОРИ МОРЕПРОДУКТІВ
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

Рапана.......................................................................................₴87
Креветка лангустіна.................................................₴127
Барабуля.........................................................................₴89
Лосось стейк......................................................................₴138
Тунець стейк......................................................................₴179
Акула стейк........................................................................₴186
Гребінець.............................................................................₴217
Щупальця кальмара................................................₴123
Дорадо.......................................................................................₴79
Лобстер цілий..................................................................₴195
Лобстер хвіст....................................................................₴359
Лобстер клешні..............................................................₴273
Каракатиця......................................................................₴117
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

ГРИЛЬ ціна вказана за 100 г. підготовленого до смаження продукту

В нашому ресторані завжди великий вибір морепродуктів

ГАРНІРИ\СОУСИ
Картопля фрі 100|30 г

Картопля по-селянськи 100|30

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

₴48

₴48

₴53

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

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

Морозиво 120 г.....................................................................................₴49

Рол Насолода 200 г........................................................................₴125
солодкий рол з ніжним вершковим сиром та фруктовим яблуко-
апельсиново-банановим міксом

Мілфей 220 г.............................................................................................₴77

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

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.

₴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

 

₴126

₴93

₴125

Устриця Fine de Claire №3....................................₴39
Устриця стара зеландія №0...............................₴85

Дюжина устриць Fine de Claire №3......₴468
+ подарунок 2 келихи Don Simon shardon-
nay, бiле, сухе, Iспанiя.

КРАКЕН   320 г
Щупальці аргентинського кальмара, 
томаго омлет ,вершковий сир, гауда, 
ікра тобіка

₴215 TOP-10

320 Г

 РЕЙНБОУ МАКІ  300 г
тигрова креветка, вершковий сир, 
огірок, авокадо, соус спайс, унагі 
соус, рис кольору лагуни, кунжут, 
мікрогрін  

МАСЛ МАКІ 300 г
вершковий сир, м’ясо мідії, 
соус спайс, сніжний краб (м’ясо 
сурімі), рис кольору лагуни, ікра 
летючої риби  

ЯМІ МАКІ  305 г
лосось смажений в теріякі соусі, 
помідор, огірок, вершковий сир, чеддер, 
рис кольору лагуни  

₴155 ₴176 ₴158

Б’ЮТІ МАКІ  300 г  
Угорь, ікра летючої риби, вершковий 
сир, авокадо, тобіка, рожевий рис

₴256

ПІВ КГ

ВІД ШЕФА

ДИВОВИЖНИЙ   935 г
Нацу макі, Унагі Харікен, Ямі макі 

₴498

СИРНИЙ СУП З МОРЕПРОДУКТАМИ   340 г
монголі молюск в ракушці, сливки, фунчоза, водорості ламінарії, 
лосось, вершковий сир, кунжут

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

₴95 ₴135

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

₴188

Бургер з Каракатицею
Булочка бріош ,Салат бостон, соус тар-тар з 
трюфельним маслом, каракатиця, соус гриль

Бургер з Лососем
Салат бостон, вершковий сир, лосось слабосолений, 
булочка бріош

Бургер з Тофу
Горіховий соус, чука, тофу, помідор, булочка 
бріош

Біф бургер
Котлета яловичина, сир чедер, салат бостон, 
огірок маринований, бекон, булочка бріош

₴99

₴99

₴99

₴99

Бургер з Кінг-кліпом
Салат бостон, соус тар-тар з трюфельним маслом, 
кінг-кліп з креветковим присмаком, соус гриль, булочка 
бріош

Бургер з тигровою креветкою
Салат бостон, соус тар-тар з трюфельним маслом, 
хвости тигрової криветки, соус гриль, булочка бріош

₴99

₴99

Бургер з рапаною  
Салат бостон, соус тар-тар з трюфельним 
маслом, рапана, соус гриль, булочка бріош

Бургер з акулою
Салат бостон, вершковий сир, синя акула, 
териякі соус, булочка бріош

₴99

₴99

Бургер з кальмаром
Салат бостон, соус тар-тар з трюфельним маслом, 
смажені кільця кальмара, соус гриль, булочка бріош

₴99

САШИМІ

₴289

МОРСЬКА ДОШКА CLASSIC 
мідія чорноморська, лангустіна, рапана, броколі, щупальця 
кальмара, цаца, соус вершковий, соус світ чілі оранж

МОРСЬКА ДОШКА PREMIUM  
щупальця восьминога, цаца, гребінець, устриці стара 
зеландія 2шт, жаб’ячі лапки, мідія в мушлі 10 шт, 
кукурудза, соус вершковий, соус світ чілі оранж

УСТРИЦІ ЗАПЕЧЕНІ СТАРА ЗЕЛАНДІЯ №0  
устриці 4шт, горгонзола, гауда, брі, пармезан, ікра тобіка, 
м’ята

₴856

₴397

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

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

₴99 ₴395

ЛОКШИНА З МОРЕПРОДУКТАМИ  300 г  
локшина удон з вершковим соусом та морепродуктами: 
восьминіг бебі, лангустіна , мідія в мушлі

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

₴178 ₴172

МІДІЇ ЗАПЕЧЕНІ В НАПІВМУШЛІ  500 г  

запечена мідія в напівмушлі з сиром гауда, селерою, 
цибулею та соусом унагі, 5 шт

₴298

ВІД ШЕФА

₴45

₴95

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

₴25

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

₴98 ₴115

₴195

₴115

₴109

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

Чікен Бургер  
Булочка бріош, соус базиліковий, румяне філе молодого 
бролера, салат бостон, огірок слабосолений 

₴99

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
ВИНА ЧЕРВОНІ 100 мл.

Don Simon «Cabernet Sauvignon».............₴60
червоне, сухе, Iспанія

Geo «Alazani Valley».................................................₴77
червоне н.с Грузія

Terra Frescа «Rosso»...................................................₴58
червоне, н.сухе, Італія

Terra Frescа «Rosso Amabile»..........................₴58
червоне н.сол. Італія

Riviera...........................................................................................₴40
червоне н.сол.,Україна

Casillero del Diablo “Merlot”.......................₴109
червоне, сухе, Чилі.

Arpeggio “Nerello Mascalese”......................₴78
червоне, сухе, Італія.

ІГРИСТІ ВИНА пляшка

Prosecco..................................................................................₴490
Lambrusco біле, н.с.....................................................₴390
Marengo брют, бiле...................................................₴290
Marengo біле, н.с.........................................................₴290
Marengo рожеве, н.с...............................................₴290

ПИВО НА РОЗЛИВ 330|500 мл.

Osminog white.........................................................₴47|55
Osminog black.........................................................₴47|55
Хмелевус крафтове..........................................₴52|60
Вud світле.......................................................................₴47|55
Сидр Royal...................................................................₴47|55

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

ГОРIЛКА 50 мл.

Finlandia.....................................................................................₴60
Finlandia cranberry.......................................................₴60
Козацька Рада..................................................................₴35
Перша Гільдія «Поважна»...................................₴39
Козацька Рада 0,5 л...................................................₴270
Перша Гільдія «Поважна» 0,5 л...................₴290
Finlandia0,5 л.......................................................................₴410
Finlandia cranberry 0,5 л.......................................₴410

ВИНА БІЛІ 100 мл.

Don Simon «Chardonnay»....................................₴60
біле, сухе, Iспанія.

Geo «Alazani Valley».................................................₴77
біле, н.с. Грузія

Muscat..........................................................................................₴40
біле н.с. Україна

Terra Frescа «Bianco Amabile».......................₴58
біле н.с. Італія

Frontera “Sauvignon Blanc”.............................₴77
біле, сухе, Чилі

Settesoli “Pinot Grigio”...........................................₴79
біле, сухе, Італія

Гевюрцтрамінер Latinium.....................................₴65
біле, н.с. Німеччина

ВИНА РОЖЕВІ 100 мл.

Menegotti «Bardolino Chiaretto».................₴89
рожеве, напівсухе, Італія

Les Lamelles «Claire de Rose»..........................₴59
рожеве, сухе, Франція

Mademoiselle «Comedie Bordeaux rose»............₴57
рожеве, сухе, Франція



КОКТЕЙЛІ

Winter sun
150 мл. Ром, 
апельсиновый сік, тріпл 
сек, мед

Manhattan classic
80 мл. Бурбон, червоний 
вермут, ангостура

Manhattan currant 
120 мл. Бурбон, червоний 
вермут, рижський бальзам,
ангостура, сироп лічі

Gin garden
110 мл. Джин, сироп бузини, 
огрірок, фреш лайму

Strawberry irish
120 мл. Джем полуниці, 
м’ята, віскі, фреш лимону, 
цукровий сироп

Negroni
90 мл. Джин, червоний 
вермут, кампари

Old fashioned 
80 мл. Бурбон, содова, 
тростинний цукор, ангостура

New York sour
140 мл. Бурбон, фреш 
лимона, цукровий сироп, 
білок, вино червоне, сухе

Aperol Spritz
200 мл. Апероль, ігристе 
вино, содова

Spicy Pear
210 мл. Горілка, сироп груші, 
фреш лимона, джинджер ель

Mai Tai  
105 мл. Ром золотий, ром 
темний, фреш лимона, 
мигдальний сироп, тріпл сек

No choice
115 мл. бренді, апероль, 
сироп лічі, фреш лимону, 
білок

₴110 ₴125 ₴150 ₴110

₴109 ₴115 ₴140 ₴150

₴145 ₴135 ₴133 ₴137

КОКТЕЙЛІ

Sex on the beach
250 мл. Лiкер пiч, горiлка, 
апельсиновий сiк,
сiк журавлини

Cosmopolitan
150 мл. Тріпл сек, горілка, 
фреш лайму, сiк 
журавлина, лайм.

Tequila Sunrise
250 мл. Текiла, 
апельсиновий сiк, 
гренадин,
апельсин.

Long Island
250 мл. Тріпл сек, джин, 
текiла, бiлий ром, горілка,
кола, лимон.

Mojito
280 мл. Ром бiлий, м’ята, 
лайм, спрайт, лимон,
лимонний фреш.

Osminog
150 мл. Лимончелло, лiкер 
блю курасао,
лимонний фреш, спрайт

Cuba Libre
200 мл. Ром, кола, лайм.

Bloody Mary
200 мл. Горілка, томатний сік, 
лимонний фреш,
табаско, ворчестершир, 
селера, лимон, сіль, перець

White Russian
90 мл. Горілка, кавовий лікер, 
вершки

Black Russian
70 мл. Горілка, кавовий лікер

₴189 ₴189 ₴101 ₴100

₴95 ₴115 ₴99 ₴83

₴87 ₴88 ₴75 ₴70

Apple Rum Cooler
200 мл. Сік яблуко, білий 
ром, спрайт, яблуко

Gyn Tonic
200 мл. Джин, тонiк, лайм.

₴89 ₴89

КОКТЕЙЛІ/ШОТИ

Whiskey cola
200 мл. Вiскi, кола, лимон.

Green Mexican
60 мл. Лiкер пiзан, 
лимонний фреш, текiла.

B-52
60 мл. Лiкер кавовий, лiкер 
вершковий, трiпл-сек.

Hiroshima
60 мл. Самбука, бейлис, 
абсент, гренадин

Clouds
60 мл. Самбука, текила, 
абсент, блю курасао, бейлис

Mojito
200 мл. М’ята, лайм, 
содова, цукровий сироп

Raspberry Mojito
300 мл. М’ята, лайм, малина, 
содова, цукровий сироп

Extasy
300 мл. Яблуневий сік, сироп 
маракуйа, лайм, м’ята

PeachBerry
300 мл. Морс, персиковий 
сироп, лайм, м’ята

КОКТЕЙЛІ Б/А

Boyarskiy
60 мл. Горілка, табаско, 
гренадин

₴75 ₴79

₴79

₴79 ₴89

₴85

₴79 ₴89 ₴79 ₴79

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
ВИНА ЧЕРВОНІ 100 мл.

Don Simon «Cabernet Sauvignon».............₴60
червоне, сухе, Iспанія

Geo «Alazani Valley».................................................₴77
червоне н.с Грузія

Terra Frescа «Rosso»...................................................₴58
червоне, н.сухе, Італія

Terra Frescа «Rosso Amabile»..........................₴58
червоне н.сол. Італія

Riviera...........................................................................................₴40
червоне н.сол.,Україна

Casillero del Diablo “Merlot”.......................₴109
червоне, сухе, Чилі.

Arpeggio “Nerello Mascalese”......................₴78
червоне, сухе, Італія.

ІГРИСТІ ВИНА пляшка

Prosecco..................................................................................₴490
Lambrusco біле, н.с.....................................................₴390
Marengo брют, бiле...................................................₴290
Marengo біле, н.с.........................................................₴290
Marengo рожеве, н.с...............................................₴290

ПИВО НА РОЗЛИВ 330|500 мл.

Osminog white.........................................................₴47|55
Osminog black.........................................................₴47|55
Хмелевус крафтове..........................................₴52|60
Вud світле.......................................................................₴47|55
Сидр Royal...................................................................₴47|55

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

ГОРIЛКА 50 мл.

Finlandia.....................................................................................₴60
Finlandia cranberry.......................................................₴60
Козацька Рада..................................................................₴35
Перша Гільдія «Поважна»...................................₴39
Козацька Рада 0,5 л...................................................₴270
Перша Гільдія «Поважна» 0,5 л...................₴290
Finlandia0,5 л.......................................................................₴410
Finlandia cranberry 0,5 л.......................................₴410

ВИНА БІЛІ 100 мл.

Don Simon «Chardonnay»....................................₴60
біле, сухе, Iспанія.

Geo «Alazani Valley».................................................₴77
біле, н.с. Грузія

Muscat..........................................................................................₴40
біле н.с. Україна

Terra Frescа «Bianco Amabile».......................₴58
біле н.с. Італія

Frontera “Sauvignon Blanc”.............................₴77
біле, сухе, Чилі 

Settesoli “Pinot Grigio”...........................................₴79
біле, сухе, Італія

Гевюрцтрамінер Latinium.....................................₴65
біле, н.с. Німеччина

ВИНА РОЖЕВІ 100 мл.

Menegotti «Bardolino Chiaretto».................₴89
рожеве, напівсухе, Італія 

Les Lamelles «Claire de Rose»..........................₴59
рожеве, сухе, Франція

Mademoiselle «Comedie Bordeaux rose»............₴57
рожеве, сухе, Франція

ДЖИН 50 мл

Gordons original..............................................................₴87
Beefeater Pink strawberry.....................................₴94

ТЕКIЛА 50 мл

Jose Cuervo Reposado..............................................₴80
Jose Cuervo Silver...........................................................₴83

ЛІКЕР 50 мл.

Jagermeister..........................................................................₴80
Baileys..........................................................................................₴80
Becherovka.............................................................................₴60
Becherovka lemond......................................................₴65

ВЕРМУТ | НАСТОЯНКИ 
Martini Biаnco 100 мл.....................................................₴78
Martini Rosso 100 мл.......................................................₴83
Absenta Xenta 50 мл.......................................................₴89
Aperol 50 мл..............................................................................₴69
              
ГЛІНТВЕЙН
Глiнтвейн red 200 мл........................................................₴85
Глiнтвейн white 200 мл....................................................₴85

РОМ  50 мл

Captain Morgan Spiced gold.............................₴73
Captain Morgan Jamaica.......................................₴79
Bacardi carta negra......................................................₴73  

КОНЬЯК | БРЕНДI  50 мл

Koblevo 3*.............................................................................₴50
Koblevo 5*.............................................................................₴55
Старий кахеті 3*............................................................₴69
Metaxa 5*...............................................................................₴70
Hennessy VS......................................................................₴129
Saint Remy VSOP.............................................................₴73
Koblevo 3* 0,5л...............................................................₴340
Koblevo 5* 0,5л................................................................₴375
Легенда Вiрменiї 3* 0,5 л.....................................₴480
Старий кахеті 3*0,5 л..............................................₴410

ВIСКI 50 мл

Jack Daniels............................................................................₴99
Jack Daniels honey........................................................₴99
Jameson..................................................................................₴109
Wild Turkey.............................................................................₴98
Bells..................................................................................................₴80
Bushmills.....................................................................................₴94
VAT 69...........................................................................................₴69
Johnnie Walker «Black Label»......................₴119
Johnnie Walker «Red Label».............................₴97

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ

НАПОЇ  Б|А
Імбирний лимонад 200 мл......................................₴25
Узвар 200 мл.............................................................................₴25
Морс 200 мл...............................................................................₴25
Borjomi 500 мл........................................................................₴55
Сiк Sandora в|а 200 мл...................................................₴23 
апельсин, вишня, яблуко, мультивітамін, томат, журавлина, 
гранат

Сiк Sandora в|а пак. 950 мл..........................................₴75
Coca-cola 300|500 мл.......................................................₴32
Pepsi 300 мл|1 л............................................................₴32|77
Моршинська 500 мл........................................................₴42
Тонік 300 мл................................................................................₴37

МОЛОЧНІ КОКТЕЙЛІ/СМУЗІ
Банановий молочний коктейль 350 мл.......₴85
молоко, морозиво, банан, апельсин, малиновий сироп.

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

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
ЛИМОНАД 1000 мл

Лимонад з м’ятою.........................................................₴85
лимон, апельсин, апельсиновий фреш, газована вода, лiд

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

Лимонад малиновий..................................................₴99
малина, лимонний фреш, малиновий сироп, газована вода, лiд

Лимонад імбирний негазований................₴84
Лимонад чорносмородиновий 0.5л..........₴65
сироп макадамський горіх, лимонний фреш, чорна 
смородина, джем смородиновий

Лимонад апельсино-малиновий 0.5л......₴45
малина, апельсин, сироп малиновий, цукровий сироп

Лимонад яблучний 0.5л............................................₴55
яблучне пюре, сироп яблучний, лимоний фреш, сироп 
грушевий

ГАРЯЧI НАПОЇ
Рiстретто 15 мл....................................................................₴35
Еспрессо 30 мл.....................................................................₴35
Американо 120 мл..........................................................₴35
Американо з молоком 150 мл...........................₴40
Капучiно 180 мл.................................................................₴40
Допiо 60 мл.............................................................................₴40
Флет-уайт 180 мл..............................................................₴50
Латте 200 мл...........................................................................₴50
Латте макіято 200 мл....................................................₴55
Моккачiно 200 мл............................................................₴55
Раф-кава 300 мл................................................................₴65
Какао 200 мл.........................................................................₴40

АВТОРСЬКI ЧАЇ 900 мл.

Сонячний день..................................................................₴87
чай чорний, кориця, гвоздика, зiрка бадьяна, кардамон, 
апельсин

Цитрусовий.........................................................................₴84
чай зелений, лайм, лимон, апельсин, м’ята

Червоне диво...................................................................₴77
чай чорний, журавлина, малина, вишня, кiзил, папая

Iмбирний................................................................................₴78
лимон, м’ята, iмбир, яблуко, мед липа

Лiсник.........................................................................................₴74
каркаде, урюк, барбарис, шипшина, яблуко




