
 

 

 

ЗАКУСКИ 
Традиційні Ірландські закуски до пива та вина 

 

 1. Пивна дошка "Drunken sailor" 

(Дичина, чіпси цибулі, соус, житні грісіні) 

Бастурма з дичини, шматочки сиров’яленого та копченого м’яса 

оленя, косулі, лося та дикого кабана. На гарнір - чіпси цибулі, 

гранатовий соус та житні палички-грісіні. 

 B / 150 гр 215 грн 

 

 2. Рибне плато  (Лосось, тунець, марлін)  

 Шматочки лосося, тунця та марліну, мариновані у віскі за 

ірландським рецептом. Подаються з листям салату та лимоном. 

 E / H / M / L 130 гр 168 грн 

 

 3. Сирне плато «Закуска Дагди»  

(Чотири види сиру, горіх, груша, мед)  

Тверді витримані сири з коров’ячого та з козиного молока, м’який сир 

з пікантним смаком зі скоринкою світлої цвілі, сир з блакитною 

цвіллю, волоський горіх, шматочки груші.  

 G / K / O 240 гр 210 грн 

 

 4. Паштет «Корнуельский» (Макрель, огірок, салат, мигдаль) 

Паштет з макрелі (атлантичної скумбрії), маринованої з базиліком 

та часником. Подається з огірком та листям салату. Посипається 

мигдалем. 

 E / K  140 гр 98 грн 

  



 

 

 

 5. Паштет з качки (Качка, овочі, спеції, тости, конфітюр)  

Паштет з качки, томленої в червоному вині з овочами та спеціями. 

Подається з тостами та ягідним конфітюром.    

 B / G / M / N 160  гр 128 грн 

 

 

 6. Креветки в соусі (Креветки, гірчичний соус, кінза, кріп)  

Тигрові креветки, мариновані в білому вині з додаванням трав, імбиру, 

часнику та перцю Чилі. Обсмажуються на пательні та подаються у 

авторському соусі з гірчицею, кінзою та кропом.  

 I / L / N 100/50 гр 258 грн 

 

 7. Мідії запечені з мигдалем 

(Мідії, вершки, мускатний горіх, мигдаль, сир, салат, соус «Остара») 

Мідії в мушлях, запечені з вершками та мускатним горіхом, посипані 

мигдалем та сиром.  

 N / K / H 200 гр 168 грн 

  



 

 

 

САЛАТИ 
 

 1. Салат з олениною «Кухулін»  

(Оленина, апельсин, морква, зелень, соус, козиний сир, горіх кедровий)  

Шматочки підкопченої оленини подаються з апельсином, морквою 

та зеленню. Салат заправлений гірчичним соусом, козиним сиром та 

посипаний кедровими горішками. 

 G / K / I 240 гр 196 грн 

 

 2. Салат з лососем «Страва друїда » 

(Копчений лосось, куряче яйце, огірок, листя салату, мигдаль) 

Шматочки лосося власного копчення подають на хрусткому мікс-

салаті із свіжим огірком, заправляють пікантним соусом «Остара». 

До речі, «Остара» - це свято за кельтським календарем «Колесо Року». 

 E / K / D 200 гр 127 грн 

 

 3. Салат з перепілкою "Ріаннон" 

(Перепілка, гарбуз, лисички, салат) 

Тушкована перепілка зі шматочками печеного гарбузу, лисичками та 

міксом салату. Страву заправлено трюфельною олією, посипано 

смаженою ліщиною. 

 K  200 гр 198 грн 

 

 4. Салат з морепродуктами "Боанн" 

(Мікс морепродуктів, кунжут, фенхель, спаржа, салат, олія) 

Злегка обсмажені морепродукти подаються із фенхелем та 

смаженою спаржею на листях салату, змащених олією волоського 

горіху. 

 C / E / G / H / L / N 200 гр 265 грн 



 

 

 
 

 5. Салат вегетаріанський « Луг » 

(Спаржа "Аспарагус", селера, мигдаль, огірок, морква, листя салату).  

Слайси свіжої моркви, стебла селери та смаженого аспарагусу, огірок, 

змішані із листям салату та посипані пелюстками мигдалю. Страву 

заправлено авторським соусом «Мастардо». 

 A / K / I 200 гр 112 грн 

 

 6. Салат вегетаріанський «Доббі» 

(Гриби-лисички, гарбуз, салат, фундук, зелень) 

Шматочки запеченого гарбузу та смажені лисички змішані з листами 

зелених салатів та фундуком. Заправка - трюфельна олія. 

 K / G / E 160 гр 139 грн  

 

 

 7. Салат з каштанами 

(Каштани, бекон, листя салату, фенхель, селера, огірок, соус) 

Смажені каштани з листям салату, зі слайсами фенхелю, селери та 

свіжого огірка та чіпсами бекону. Страву заправлено горіховим 

соусом. 

 A / G 150 гр 138 грн 

  



 

 

 

СУПИ 
Традиційні Ірландські супи 

 

 1. Сирний чаудер  
(Козиний сир, лисички, вершки, чебрець, цибуля, часник, вино) 

Ніжний крем-суп на білому вині з додаванням козиного сиру та 

смажених лисичок. 

 G/ N 200 гр 118 грн 
 

 2. Суп з морепродуктами "Скарби Бригіти" 
(Мікс морепродуктів: бебі-кальмари, восьминіжки, каракатиця, 

креветка та мідія, базилік, вершки, бекон) 

Вершковий суп з морепродуктами із запашним беконом та свіжим 

базиліком. 

 C / E / H / G / N 200 гр 186 грн 
 

 3. Кельтський морквяний суп 
(Морква, цибуля, апельсин, вино, бекон, печериці, мигдаль, мікрогрін, 
кунжут)  
Морквяний суп-пюре з ароматом апельсину. Подається з 

обсмаженими грибами-печерицями та беконом. Страву посипано 

насінням кунжуту. 

 K / N / G / L 200 гр 98 грн 
 

 4. Суп з копченою тріскою та окунем "Каллен Скінк" 
(Копчена тріска, морський окунь, овочі, вершки) 
Традиційний ірландський суп.  

У насичену рибну юшку з молоком ми додали овочі та шматочки 

копченої тріски і окуня. Це дуже смачно! 

 E / B /G /H / A 200 гр 118 грн 
  



 

 

 

ДИЧИНА 
 

1. Дегустаційна дошка "Полювання Цернунна" 

Смажена на грилі дичина – мариноване м‘ясо дикого кабана, косулі, 

оленя. Подається з трьома соусами – чорничним, брусничним та 

вершковим з лисичками. 

 G / I / M 200/30 гр 434 грн 
 

2. Стейк з оленини "Дух Бікорна" 

(Оленина, спеції, соус із чорниці, порей, печериці, селера)  

М'ясо оленя мариноване в пряних травах та спеціях та обсмажене на 

грилі. Подається з ягідним соусом із чорниці та овочами- гриль. 

 G / I / M 200/80 гр 434 грн 
 

3. Стейк з м’яса косулі "Гран прі" 

(М’ясо косулі, спеції, соус із брусниці, порей, печериці, селера)  

Мариноване в пряних травах та спеціях м'ясо косулі, обсмажене на 

грилі. Подається з соусом з брусниці та овочами- гриль. 

 G / I / M 200/80 гр 434 грн 
 

4. Стейк "Кабан Мак Дато" 

(М’ясо дикого кабана, спеції, вершки, лисички, порей, печериці, селера)  

Ошийок дикого кабана, маринований в пряних травах, смажений на 

грилі. Подається з вершковим соусом з лисичками та овочами-гриль. 

 G / I / M 200/80 гр 360 грн 
 

5. Кельтський заєць (Зайчатина, вино, овочі, горошок, спеції, хліб) 

Шматочки зайчатини, маринованої в червоному вині з часником, 

тушковані з овочами, зеленим горошком та пряними травами. 

Подається з тостами, посипається зеленню. 

 G / N / B 200/30 гр 262 гр  



 

 

 

М'ЯСО ТА ПТИЦЯ 
 

 1. Каре баранини «Юан»  

(Баранина, імбир, часник, м’ята, кунжут) 

Каре баранини, тушковане з імбиром та часником в білому вині, 

посипане зернами кунжуту. Подається з м’ятним соусом. 

 G / N / L 150/50 гр 346 грн 

 

 2. Каре телятини «Лао» 

(Телятина, бекон, овочі, сливовий соус, хумус) 

Каре телятини, фаршироване беконом та мариноване у стауті, 

протушкувано з овочами. Подається з хумусом та сливовим соусом.  

 N  200/50 гр 346 грн 

 

 3. Стейк "Мокк"  

(Свинина, соус із часнику, цибуля-порей, печериці, селера) 

Соковитий стейк зі свинини, маринований в ірландському віскі з 

медом та ялівцем, обсмажується на грилі. До нього пропонуємо соус із 

запеченого часнику та овочі-гриль. 

 O / N / M / I 200/50 гр 225 грн  
 

 

 4. Перепілка "Туатамі" 

(Перепілка, бекон, печериці, селера, цибуля, лимон, мигдаль) 

Перепілки, тушковані з цибулею-шалот, печерицями, до якого, за 

ірландською традицією, шеф-кухар додав бекон, сік лимону та свіжу 

зелену селеру. Посипається мигдалем. 

 G / B / A / K 300 гр 285 грн 

 

  



 

 

 

  

 5. Ірландське стью з ягнятиною 

(Ягнятина, овочі, вершки, сир, зелень, цибуля) 

Шматочки ягнятини, обсмажені з овочами, тушковані з вершками. 

Перед подачею додаємо сир та запашну зелень. 

 G 300 гр 196 грн 

 

ГАРНІРИ 

 1. Аспарагус "Гурме" 

Спаржа, смажена на вершковому маслі з травами. Посипається 

пластівцями мигдалю. 

 G / K 100 гр 87 грн 

 

 2. Рис з оливками та мигдалем 

До апетитного розсипчастого рису, відвареного с шафраном,  

додаємо вершки, оливки, каперси та мигдаль. Приправи та спеції 

насичують страву неповторним ароматом. 

 G / K 150 гр 73 грн 

 

 3. Овочі-гриль 

Спаржа, цибуля пора, селера, гриби та капуста броколі з ароматом 

часнику, обсмажені на грилі та посипані пластівцями мигдалю. 

 A / K / M / I 150 гр 87 грн  



 

 

 

РИБА 
 

 1. Вугор запечений 

(Вугор, овочі, базилік) 

Вугор, запечений з овочами-гриль: фенхелем, селерою та морквою. 

Подається на пательні з базиліковим соусом. 

 Е / G / A / N 200/50  гр 347 грн 

 

 2. Стейк лосося "Хмільний Фінн" 

(Лосось, цибуля-пора, петрушка, фенхель, кардамон) 

Лосось, маринований у слабоалкогольних медових маринадах (віскі та 

сидр). На гарнір – великі шматки тушкованої в вині цибулі-пора. 

Подається із «зеленим» соусом з петрушки. 

 N / B / G / L / E 250 гр 213 грн 

 

 3. Форель "Туан" 

(Форель, бекон, соус «Естрагон»).  

Тушка річкової форелі, обгорнута смаженим беконом і запечена до 

скоринки. До страви додається соус «Естрагон», приготований на 

білому вині за ірландським рецептом. 

 E / N / D 300/50 гр 337 грн 

 

 4. Асорті морепродуктів "Закуска Лліра" 

(Асорті: бебі-восьминіг, каракатиця, креветка, бебі-кальмар) 

Обсмажені в темпурі морепродукти, з оливками та каперсами. 

 C / E / B / H / D 200 гр 297 грн 

 

  



 

 

 

ДЕСЕРТИ 
 

 1. Імбирний крем-брюле 

Вершковий крем-брюле зі смаком імбиру та спецій. Подається з 

ягідним соусом. 

 G / D 110 гр 67 грн 

 

 2. Морквяний пиріг 

Морквяний пиріг зі смаком волоського горіху, пряних спецій та 

вершкового сиру. 

 G / K / B / D 110 гр 67 грн 

 

 3. Морозиво вершкове 

Вершкове морозиво власного виробництва. Пропонуємо поєднати з 

ягідним топінгом або медом, горішками і ароматною м’ятою. 

 G 100 гр 56 грн 

 

 


