Новорічне меню 2018
Дорослий квиток (2950грн):
Холодні закуски
 Соління з маринованими грибами: гриби білі, опеньки, маслюки, огірки мариновані,
помідори мариновані, капуста квашена, журавлина, зелень (200г)

 Рибне асорті: скумбрія х/к, оселедець, лосось с/с, кілька) (120г)
 М’ясне асорті: рулет курячий з язиком, ковбаса домашня, буженина, рулет яловичий з
курагою (145г)

 Сирне асорті: Камамбер, Дор Блю, Пармезан, Ементаль (120г)
 Холодець із хріном (100/20г)
 Паштет з апельсиновим мармеладом (50/20)
Салати
 Салат «Грецький» (155г)
 Салат з телятини із каперсами (120г)
 Салат Олів’є з копченої грудинки з телячим язиком (120г)
Гарячі закуски
 Фуа-гра з печеними яблуками і малиновим соусом (140г)
 Рулетики з карпа на мангалі (70/50/15/25г)
Гарніри
 Молода картопля із кропом (100/28г)
 Кус-кус із в’яленим томатом (100г)
Основні страви на вибір





Медальйони з телятини під соусом із 5 перців (240г)
Індичка з тандиру під сирним соусом (150/75/45г)
Шашлик рибний (лосось, судак, креветка) (150/20/20г)
Шашлик зі свинини (150/30/30/50г)

Новорічний хлібний кошик (150г)
Напої безалкогольні
 Компот із черемшини (250мл)
 Компот з малини та вишні (250мл)
 Вода мінеральна «Моршинська» (0,5л) або «Кока-кола» (0,5л) - на вибір
Фрукти: ананас, яблуко червоне, виноград, мандарин (450г)
Торт «Сюрприз від Шефа» (100г)

Алкоголь:
 Горілка «Козацька рада» (Класична) (250мл)
 Ігристе напівсолодке біле вино (Італія) на вибір (375мл):
o Lambrusco (Ламбруско)
o Fragolino (Фраголіно)
 Вино сухе (Чилі) на вибір (375мл):
o Sauvignon Blanc (Совиньон Блан) - біле
o Cabernet Sauvignon (Каберне-Совиньон) - червоне

Підлітковий квиток (2300грн):
Холодні закуски
 Соління з маринованими грибами: гриби білі, опеньки, маслюки, огірки мариновані,
помідори мариновані, капуста квашена, журавлина, зелень (200г)

 Рибне асорті: скумбрія х/к, оселедець, лосось с/с, кілька) (120г)
 М’ясне асорті: рулет курячий з язиком, ковбаса домашня, буженина, рулет яловичий з
курагою (145г)

 Сирне асорті: Камамбер, Дор Блю, Пармезан, Ементаль (120г)
 Холодець із хріном (100/20г)
 Паштет з апельсиновим мармеладом (50/20)
Салати
 Салат «Грецький» (155г)
 Салат з телятини із каперсами (120г)
 Салат Олів’є з копченої грудинки з телячим язиком (120г)
Гарячі закуски
 Фуа-гра з печеними яблуками і малиновим соусом (140г)
 Рулетики з карпа на мангалі (70/50/15/25г)
Гарніри
 Молода картопля із кропом (100/28г)
 Кус-кус із в’яленим томатом (100г)
Основні страви на вибір





Медальйони з телятини під соусом із 5 перців (240г)
Індичка з тандиру під сирним соусом (150/75/45г)
Шашлик рибний (лосось, судак, креветка) (150/20/20г)
Шашлик зі свинини (150/30/30/50г)

Новорічний хлібний кошик (150г)
Напої безалкогольні
 Компот із черемшини (250мл)
 Компот з малини та вишні (250мл)
 Вода мінеральна «Моршинська» (0,5л) або «Кока-кола» (0,5л) - на вибір
Фрукти: ананас, яблуко червоне, виноград, мандарин (450г)
Торт «Сюрприз від Шефа» (100г)

Дитячий квиток (1650грн):
Холодні закуски
 Соління з маринованими грибами: гриби білі, опеньки, маслюки, огірки мариновані,
помідори мариновані, капуста квашена, журавлина, зелень (100г)

 Рибне асорті: скумбрія х/к, оселедець, лосось с/с, кілька) (60г)
 М’ясне асорті: рулет курячий з язиком, ковбаса домашня, буженина, рулет яловичий з
курагою (75г)

 Сирне асорті: Камамбер, Дор Блю, Пармезан, Ементаль (60г)
 Холодець із хріном (100/20г)
 Паштет з апельсиновим мармеладом (50/20)
Салати
 Салат «Грецький» (80г)
 Салат з телятини із каперсами (60г)
 Салат Олів’є з копченої грудинки з телячим язиком (60г)
Гарячі закуски
 Фуа-гра з печеними яблуками і малиновим соусом (140г)
 Рулетики з карпа на мангалі (70/50/15/25г)
Гарніри
 Молода картопля із кропом (100/28г)
 Кус-кус із в’яленим томатом (100г)
Основні страви на вибір





Медальйони з телятини під соусом із 5 перців (240г)
Індичка з тандиру під сирним соусом (150/75/45г)
Шашлик рибний (лосось, судак, креветка) (150/20/20г)
Шашлик зі свинини (150/30/30/50г)

Новорічний хлібний кошик (150г)
Напої безалкогольні

 Компот із черемшини (250мл)
 Компот з малини та вишні (250мл)
 Вода мінеральна «Моршинська» (0,5л) або «Кока-кола» (0,5л) - на вибір
Фрукти: ананас, яблуко червоне, виноград, мандарин (450г)
Торт «Сюрприз від Шефа» (100г)

