
 

  

САЛАТИ:  

Теплий салат з халумі  250 г                                  190 грн 
(листя салату, томат, грильований халумі, заправка: соєвий 
дресінг ) 

Грецький салат з рікотою салатою 250 г        90 грн 
(огірок, томат, солодкий перець, чорні оливи, сир Ricotta salata, 
маринована цибуля, заправка: бальзамік, оливкова олія) 

Цезар з витриманим сиром 250 г                        160 грн   

(грильована курка, яйце перепілки, томат чері, листя салату, 
заправка: фірмовий соус Цезар) 
 

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ: 

Капрезе  280г                                                          130 грн 

(томат, моцарела, заправка: паста песто, бальзамік ) 

Пиріг з рікотою та шпинатом 200 г                 70 грн 
(смажений шпинат з цибулею та часником, сир Ricotta ) 

Закусочна дошка 400 г                                           320 грн 

(камамбер з попелом, сир Гауда з червоним песто, сир Гауда з 
зеленим песто, сир Гауда з фенугреком, балик, салямі Мілано, 
прошутто, горіхи, мед) 

Сирна дошка 500г                                                 230 грн  

(сир Гауда Швейцарська, сир Гауда з прованськими травами, сир 
Гауда с фенугреком, сир Гауда Orange, сир камамбер, сир з 
блакитною пліснявою, персик, виноград, мікс горіхів, мед, вафлі)   

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ : 

Смажений халумі  з м'ятним соусом 250 г        130 грн 

Смажений халумі з кавуном 200 г                         120 грн 

Брі у паніровці  200 г                                                  150 грн 

Сир з беконом, у тісті філо 200 г                      130 грн 

Сирні кульки  200 г                                             130 грн 

Картопля фрі  з соусами 250 г                            60 грн 

Стріпси курячі  з сирним соусом 200г                130 грн 

купати, сирний соус, кетчуп) 

Запечений інжир з камамбером 200г                    160 грн 

                 і хлібними крихтами 

 
 ГАРЯЧІ СТРАВИ: 

Гриль сет  300 г                                                180 грн 

( сир халумі, кабачок, баклажан, солодкий перец, цибуля, 
томат,  заправка: соєво-часниковий дресінг) 

Камамбер запечений з часником 

 і розмарином 250  г                                          160 грн 

( сир камамбер, багет, часник, розмарин) 

Купати з карамелізованою цибулею  і 

картопляно-сирним пюре 480 г                  250 грн 

  480 г                                      290 грн Тартифлет
(Сир Гауда з трюфелем, картопля, смажений бекон з 
цибулею) 

 
 
 
 



 

БУРГЕРИ: 

"Сирний Цезар"+картопля фрі  300г/100г                120 грн 
(булочка с кунжутом ,грильована курка, лист салата, слайси 

томата, яйце ,сир Гауда витриманий,  фірмовий соус Цезар ) 
З куркою та грибами +картопля фрі  300г/100г    110 грн 
(булочка с кунжутом ,котлета з курки та грибів,  лист салата, 

слайси томата ,сир Гауда молода,  фірмовий сирний соус ) 
Чізбургер +картопля фрі   300г/100г                        150 грн 

(Булочка с кунжутом ,котлета з яловичини,  лист салата, слайси 

томата ,сир Гауда молода,  фірмовий  соус ) 
 

ПІЦА: 

«Маргарита»    550 г                                               90 грн  

(Моцарела,  сир Гауда, томатний соус, базилік, свіжі томати)  
«Прошуто»    585г                                           160 грн 

(Моцарела, сир Гауда Уоung, прошутто, витриманий сир, сирний 
соус, каперси)  

«5 сирів»         550г                                                 170 грн 

(Моцарела,  сир Гауда молода, сир Гауда з червоним песто, сир 
Гауда з зеленим песто, сир з блакитною пліснявою, сирний соус) 
 

ДЕСЕРТИ: 

Панакота  200 г                                  100 грн           

Чізкейк з ягодами 150 г                        75 грн 

Яблучно-вишневий штрудель            80 грн 

Морозиво в асорт.  1 кулька                      30 грн          

НАПОЇ:                                                                                 

Чай 500 мл (чорний/зелений)               35 грн        

Еспресо /американо                                25 грн    

Еспресо /американо з молоком          30 грн    

Капучино                                                  35 грн 

Лате                                                         35 грн 

Молочний  коктейль                           40 грн        

Какао                                                        30 грн 

Лимонад                                                     40 грн 
(лимон-апельсин/яблуко-лимон-базилік)              
 

АЛКОГОЛЬ: 

Вино столове сухе «Шардоне» біле     

150г/500г                                       45 грн/130 грн 

Вино столове сухе «Каберне» червоне    

150г/500г                                       45 грн/130 грн 

     Пиво крафтове «Волинський бровар»: 

Богемія світле 0,33л/0,5л        40 грн/55 грн 

Пшеничне  
нефільтроване 0,33л/0,5л          40 грн/55 грн  

Портер темне 0,33л/0,5л          45 грн/60 грн 

 

рія 

Смакуйте з нами ! 


