
Банкетна пропозиція 
Назва Опис Вага Ціна, грн 

 Закуски   

М’ясне плато Хамон, Салямі, Махан, оливки, каперси, корнішони 200 240 
М’ясне плато з дичини  Різноманіття копченого, в’яленого м’яса та сирокопчених ковбасок. З м’яса косулі, 

кабана та оленя 
150 320 

Асорті сирів Сир Пармезан, козиний сир, Брі, Дор Блю, виноград, горіхи, мед 200 240 
Асорті овочів Огірок, селера, томати, перець, зелень, соус Тар-тар 200 85 
Асорті маринованих 
овочів 

Мариновані овочі з діжки: огірок, томати, капуста, часник 200 85 

Мудрий лосось Шматочки лосося, маринованого в віскі за норманським рецептом. Подаються на 
житніх тостах з руколою та селерою 

60/90/30 гр 132 

Паштет з качки Паштет з качки з конфітюром з журавлини, з крутонами та листям салату 240 132 
Закуска Готів Паштет з лісових грибів з ароматом ялівцю та чебрецю. Подається з пшеничними 

тостами та вершковим соусом «Рислінг», смак доповнює подрібнена ліщина.  
190 123 

Паштет Корнуельський Паштет з маринованої макрелі, тости, свіжий огірок, листки салату, горіх 
мигдальний 

70/50 98 

Террін із фуагра Паштет з качиної печінки та чатні з агрусу, подається на тостах 180 178 
Скарби Егіри Мідії в стулках, обсмажені на пательні з цибулею, мускатним горіхом і вершками, 

запікаємо в духовці та посипаємо крихтами мигдалю 
200 162 

Закуска Йера Гриби лисички, шматочки моркви та спаржі в темпурі. Подаються з нутовим хумусом 190 109 
Смажений Камамбер Смажений на грилі сир камамбер, подається з листям свіжого шпинату та пікантним 

полуничним соусом 
200 160 

Закуска із запеченого 
баклажану 

Баклажан, олія кунжута, зелень, часник, лимон 150 120 

Табуле с кус-кусом Кус-кус, м’ята, петрушка, огірок, лимон, салат, фісташки, олія кунжута 200 120 
 Салати   

Салат Гаельский Бекон, салат, козиний сир, огірок, олія волоського горіха, кунжут 150 107 
Салат Кухулін Відварене теляче серце, морква, салат, мигдаль, шпинат, селера 150 110 
Салат друїда Фіннегас Копчений лосось, куряче яйце, огірок, салат, мигдаль 180 125 
Салат Беркана Шматочки копченої качиної грудки, груші, редьки та дольки апельсину, змішані з  

листям салатів, м’яти та смаженими кедровими горішками. Страву  заправлено 
трюфельним соусом.   

200 гр 186 



Салат Лагус Смажена на грилі цибуля шалот, свіжий огірок та мікс салатів, заправлені гарбузовою 
олією та посипані подрібненим гарбузовим насінням. Подається з колотим козиним 
сиром  

170 143 

Салат Феху На листя салату, заправлені імбирним соусом з ароматом кумину, викладені: 
карамелізована морква, редька, родзинки та волоський горіх. 

220 118 
 

Салат Отала Шматочки копченого сома, змішані з тонкими слайсами свіжого огірка, листям 
салатів, м’яти та шпинату. Страва заправляється гірчичним соусом «Мастард» та 
посипається волоським горіхом.  

160 162 

Салат Кеназ Мікс салатів, шматочки моркви, стебло селери, спаржа та огірок, посипані 
пелюстками мигдалю та заправлені гірчичним соусом «Мастард» 

160 162 

Салат с козиним сиром  Листки салату, м’який козиний сир, кунжут, горіховий соус 150 152 
Салат з сиром Рокфор Карамелізована у вині цибуля, салат, сир, горіх пекан, заправлені трюфельною олією 150 157 
Салат с кроликом та 
сиром Брі 

М’ясо кролика, панірований сир Брі, салат, заправляється оливковою олією 200 178 

Салат з каштанами та 
руколою 

Смажені слайси каштанів, рукола, імбирна заправка 110 120 

Салат Магрибський Яблуко, редька, огірок, цибуля зелена, оливки, м’ята, яйце куряче 180 123 
Салат з редькою та 
яблуком 

Яблуко, редька, фісташки, гранат, салат, заправка з йогурту 200 156 

Салат з апельсином Редька, морква, грейпфрут, апельсин, фісташки 150 143 
Салат з морепродуктами Фенхель, кальмари, креветки, мідії, лосось, спаржа, каперси, салат, олія волоського 

горіха 
200 260 

Салат з молодим 
буряком та козиним 
сиром 

Молодий буряк, апельсин, кориця, салат, сир козиний, горіх волоський, олія оливкова, 
мед 

230 168 

 М’ясо   

Каре косулі Мариноване м’ясо, приготовлене на грилі або мангалі 1000 2440 грн/кг 
Каре дикого кабана Мариноване м’ясо, приготовлене на грилі або мангалі 1000 2100 грн/кг 
Каре з оленя Мариноване м’ясо, приготовлене на грилі або мангалі 1000 2440 грн/кг 
Каре молочної телятини Мариноване м’ясо, приготовлене на грилі або мангалі 1000 1225 грн/кг 
Стейк з косулі Мариноване м’ясо, приготовлене на грилі або мангалі 1000 2100 грн/кг 
Стейк з дикого кабана Мариноване м’ясо, приготовлене на грилі або мангалі 1000 1400 грн/кг 
Стейк  з оленя Мариноване м’ясо, приготовлене на грилі або мангалі 1000 2100 грн/кг 
Нога ягняти запечена Ціла запечена нога ягняти . Подається з відвареною квасолею,  заправленою 

оливковою олією, м’ятою та петрушкою. 
Середня вага 1,5-2кг                            

1000 1020 грн/кг 

    



Телятина, запечена в тісті 
 

Телятина, маринована з  травами, спеціями та часником.  
Запікається в тісті. 
Середня вага - 2 кг       

1000 549 грн /кг 
 

Голова свинна запечена 
 

Ціла голова кабана, маринована та запечена.  Розрізається на порції по замовленню: 
або  в присутності гостей, або на кухні.  Смакує з пивом 
Середня вага - 6 кг                                 

1000 285 грн /кг 
 

Качка, запечена в тісті Качка, фарширована рисом з горіхами та сухофруктами 
Середня вага - 2-2,5 кг                            

1000 615 грн /кг 
 

Нога косулі запечена Ціла запечена нога косулі, подається з ягідним соусом 
Середня вага - 1,5-2,0 кг               

1000 2553 грн /кг 

Ребро свинини запечене Ребро свинини, подається з рисом, каперсами та оливками, із  
пікантним соусом зі сливи з додаванням віскі                     

1000 729 грн /кг 
 

Окорок оленя  ‘Ціна та вага уточнюється при замовленні   
Окорок кабана ‘Ціна та вага уточнюється при замовленні   
Тушка зайця ‘Ціна та вага уточнюється при замовленні   
 Риба   
Велика камбала смажена Подається з лимоном та пряними травами.                             1000 1650  грн /кг 

 
Лосось, запечений з 
рисом 

Тушка лосося, фарширована рисом 
Середня вага - 2-3 кг 

1000 960 грн/кг 

Осетр запечений Осетр, маринований в травах, запечений. Подається з соусом із петрушки. 
Середня вага - 1,5-3 кг.  

1000 900 грн/кг 

Судак, фарширований з 
медом та кропом 

Середня вага 2-3 кг 1000 600грн/кг 

Дорадо, смажена на 
Грилі 

 1000 850 грн/кг 

    
Фруктове асорті Сезонні ягоди та фрукти - - 
Овочі на грилі Томат, цибуля, гриби, баклажани, перець, цукіні, кукурудза 200 65 грн 
Картопля запечена Картопля, гриби або підчеревина, цибуля 200 65 грн 

 

 


