
— Страви, що найкраще смакують у літню пору  —

нові страви
на розсуд поважного панства

Грінки з в’яленими томатами      110     45,00

Брускета з сьомгою та авокадо      125     60,00

Асорті брускет         240     105,00

Салат-мікс iз авокадо та куркою гриль    200    95,00
Смажене на грилі куряче філе, мікс салату, авокадо, свіжі овочі
та пікантна заправка на оливковій олії

Салат «Мізерія»         250     70,00
Традиційний легкий салат з ніжним домашнім сиром, зеленою 
цибулькою та зеленню і свіжими овочами на вибір (огірок, редис, помідор)

Салат овочевий «Вегетаріанський»     180     60,00

Салат «Аристократка»        170     120,00
із грушею, хамоном та сиром горгонзола

Окрошка фамільна          300/45   60,00
з телятиною, язиком, яйцем, свіжими овочами 
та заправкою за власним рецептом

Суп овочевий «Мінестроне»       300/20   45,00
Легкий суп з овочевого міксу.
Подається з хлібчиком, запеченим із сиром пармезан.
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Молода картопля, запечена з часничком    150     35,00 

Молода картопля відварна       150     35,00 
з вершковим маслом та зеленню 

Картопля по-прованськи        200     50,00 
Молода картопелька, запечена з розмарином.
Подається з часниковою олією.

Овочеві оладки по-смолянськи       150/20   40,00
з картоплі, кабачка, моркви та цибулі. Подаються зі сметанкою.

Пательня з телятиною        450     105,00 
Ніжна телятина, болгарський перець, картопля,
бринза й підсмажений хлібчик

Шніцель з філе качки         120/275    135,00 
Подається з тушкованою капустою, картопляними палюшками
та свіжими овочами

Шніцель з філе курки         120/275    85,00 
Подається з тушкованою капустою, картопляними палюшками
та свіжими овочами

Шніцель зі свинячої вирізки        120/275    95,00 
Подається з тушкованою капустою, запеченою картоплею
та свіжими овочами

Курочка в лаваші по-східному      100/140/60  95,00 
Філе курки, запечене з овочами в лаваші

Філе судака в кисло-солодкому соусі з овочами    100/160    115,00 
Ніжне філе риби, запечене з овочами та білим вином
у кисло-солодкому соусі

Тальятта з яловичини         75/40    120,00 
Філе телятини з запеченими помідорами, соусом песто,
руколою та кедровими горішками
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