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             САЛАТИ ХОЛОДНІ СТРАВИ 
 ВАГА 

+/- 10гр 
ЦІНА 
(грн) 

 ВАГА 
+/- 10гр 

ЦІНА 
(грн) 

Фірмовий салат 
«Смерека» 
(м'ясо свинина ,лаваш, баклаж., гриби, 
кабачки, помідори, перець болг.,  
салату, соєв.соус),  (25хв) 

300 130-00 М’ясне асорті 
(м’ясна нарізка, часник, хрін, гірчиця, 
зелень),(10хв) 

240/ 
60 

192-00 

Асорті квашене 
(квашені помідори, огірки, капуста, 
мариновані гриби),(15хв) 

450 130-00 Асорті з сала 
(підчеревина, сало, часник), (10хв) 

120 70-00 

«Грецький» 
 (помідори, огірки, перець болг, сир 
Фета, маслини, зелень, базилік, олія 
оливкова, цибуля червона), (15хв) 

250 102-00 Язик під сметано-
часниковим соусом 
(язик яловичий, соус сметано-часниковий) , (15хв) 

200/ 
60 

148-00 

«Едем» 
(язик ,помідори, огірки, перець 
болгарський, листя салату, зелень, 
соєвий соус, рослинна олія), (15хв) 

200 117-00 Оселедець з цибулькою  
(оселедець, цибуля маринована, 
лимон),(15хв) 

140/ 
30 

80-00 

Салат овочевий 
«Домашній» 
(свіжі огірки, помідори ,цибуля, , зелень, 
рослинна олія/сметана),(15хв) 

200 90-00 Рибна тарілка  
(сьомга, масляна, горбуша, лимон, 
зелень), (15хв) 

170 210-00 

Салат «Капрезе» 
(помідори ,сир Моцарелла, базилік, 
 соус базилік, оливкова олія),(15хв) 

250 88-00 Сирна тарілка  
(асорті твердого сиру, маслини, оливки, 
лимон, горіхи грецькі, мед), (15хв) 

200 127-00 

Салат «Веселка» 
(філе куряче, морква, буряк, капуста ,  
перець болг., огірок, цибуля , чіпси), (20хв) 

350 105-00 Млинці з м’ясом, (20хв) 

  
150 75-00 

Млинці з «білочкою»,(20хв) 200 72-00 
 

«Цезар з куркою» 
(«Айсберг», крутони ,помідори, філе 
курки, перепел. яйця, соус),(20хв) 

250 124-00 Рулетики з кабачків  
(кабачки, помідори, зелень , часник, 
майонез), (20хв) 

200 75-00 

«Яскравий Мікс» 
(гриби, куряче філе, помідори, яйце, 
маслини, листя салату, рослинна олія), 
(20хв) 

250 118-00 «Лимончик»   
(лимон, цукор),(10хв) 

100 35-00 

«Грибочки смакота» 
(гриби мариновані, цибуля, зелень, 
рослинна олія), (10хв) 

200 75-00    

Огірочки хрусткі 
(огірки квашені, зелень, часник), (10хв) 

200 65-00    
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ГАРНІРИ ГАРЯЧІ СТРАВИ 
 ВАГА 

+/- 10гр 
ЦІНА 
(грн) 

 ВАГА 
+/- 10гр 

ЦІНА 
(грн) 

  

Тертухи з сметаною, (25хв) 250/ 
60 

72-00 Банош із шкварками 
(кукурудзяне борошно, вершки, бринза,  
шкварки), (20хв) 

200/ 
30/30 

75-00 

Тертухи з шкварками, (25хв)  
 

250/ 
40/50 
 

75-00 Гуцульські  кремзлики 
(деруни) з м’ясом в  горщиках 
(деруни, м'ясо , цибуля, сметана, зелень), (25хв) 

150/ 
  150 

110-00 

Тертухи «по-Карпатськи» 
з грибами та грибним 
соусом, (25хв) 

250/ 
 150 

88-00 Асорті з ковбасок на грилі 
(за вагою), (ковбаски, хрін, гірчиця), (20хв) 

Замовлення від 300 грам 

100/50 57-00 

Картопля  
«по-Карпатськи» 
(гриби, цибуля), (30хв) 

250 72-00 Голонка українська 
(за вагою), (рулька, спеції), (45хв) 

Замовлення від 300 грам 

100 42-00 

Картопля «по-Уланівськи»   
з часничком 
(часник, р./олія), (30хв) 

250 70-00 М'ясо по-монастирські  
(м'ясо свинина, гриби, зелень, хрін, 
гірчиця ), (20хв) 

170/ 
60 

98-00 

Картопля «по-домашньому» 
з  цибулькою 
(картопля, цибуля), (30хв) 

250 70-00 Лангет в вершковому соусі 
(м'ясо свинина, овочі, вершки), (30хв) 

200/ 
40/10 

110-00 

Картопля відварна с 
зеленню, (25хв) 

200 60-00 Ситна свіжина  
(м'ясо свинина, печінка, сало, цибуля), 
(25хв) 

250/ 
50 

160-00 

Картопля «Фрі», (15хв) 200 60-00 Пательня  
(м'ясо свинина, цибуля), (25хв) 

300 160-00 

Овочевий рис 
 (рис, овочі),  (10хв) 

200 60-00 Лаваш з гуцульською 
бринзою  
(яйце, бринза, зелень),(15хв) 

 

200 69-00 

   Овочі «Плай» на грилі 
(баклажани, кабачки, помідори, болг. 
перець, цибуля),(20хв) 
 

250 102-00 
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ПЕРШІ СТРАВИ СТРАВИ НА МАНГАЛІ 
 ВАГА 

+/- 10гр 
ЦІНА 
(грн) 

 ВАГА 
+/- 10гр 

ЦІНА 
(грн) 

  

Бограч , (30хв) 300/
80 

85-00 Шашлик  (м'ясо свинина)  
(за вагою) , (40хв) 

Замовлення від 300 грам 

100 58-00 

Борщ червоний 
український з м’ясом, (40хв) 

300 60-00 Стейк-свинина  
(за вагою), (25хв) 

100 64-00 

Борщ зелений 
«Карпати» , (40хв) 

300 55-00 Стейк-телятина 
(за вагою), (25хв) 

100 91-00 

Бульйон «Москальский» 
(бульйон, пельмені), (30хв) 

250/ 
 100 

60-00 Реберця (за вагою),(40хв) 
Замовлення від 300 грам 

100 55-00 

Солянка м’ясна збірна, (40хв) 250 75-00 Курячі крильця (за вагою), (40хв)  
Замовлення від 300 грам  

100 50-00 

Грибна юшка 
(юшка з білими грибами) ,(40хв) 

300 80-00 Люля-кебаб , (40хв) 120 69-00 

Бульйон курячий,(15хв) 
(курка, сухарики, зелень, яйце  перепел.)  
 

250 55-00    

      

ВАРЕНИКИ РИБНІ СТРАВИ 

Вареники з м’ясом  та 
шкварками, (25хв) 

250/ 
50 

78-00 Короп в кукурудзяному 
борошні (за вагою) , (30хв) 

100 57-00 

Вареники  з потрохами 
та шкварками, (25хв) 

250/ 
50 

78-00 Скумбрія на грилі   
(за вагою) , (20хв) 

100 61-00 

Вареники  з картоплею 
та шкварками,  (25хв) 

250/ 
50 

74-00 Рибний шашличок  
(за вагою), (філе  сома, лимон, 
помідори,перець болгарський), (30хв) 

100 57-00 

Вареники  з солоним 
сиром та цибулькою 
(смажена цибуля),  (25хв) 

250/ 
50 

72-00 Стейк з червоної риби 
(за вагою), (20хв) 

100 111-00 

Вареники  з капустою 
та цибулькою 
(смажена цибуля), (25хв) 

250/ 
50 

72-00 Креветки в соусі (за вагою), 
(вершково-часниковий соус) , (30хв) 

100 99-00 

Вареники з вишнями 
та сметаною ,(25хв) 

200/ 
50 

 
 
 

78-00    



                                                       -4- 

 

             ДЕСЕРТИ        КАРТА СОУСІВ 
 ВАГА 

+/- 10гр 
ЦІНА 
(грн) 

 ВАГА 
   +/- 10гр 

ЦІНА 
   (грн) 

  

Налисники  з  вишнею та 
сметаною,  (20хв) 

200/
50 

82-00 Соус «Тартар» 
(сметана, корнішони, зелень, часник) 

60 23-00 

Налисники  з  яблуками 
медом, та сметаною,  (20хв) 

200/
50 

67-00 Соус «Бешамель» 
(молоко, вершки, масло вершкове) 

60 25-00 

Налисники  з  бананом,  
шоколадом та сметаною,  
(20хв) 

200/
50 

67-00 Соус «Горіховий» 
(молоко, вершки, масло вершкове, 
горіх грецький) 

60 23-00 

Налисники  з солодким 
сиром та сметаною,  (20хв) 

200/
50 

65-00 Соус «Карпатський» 
(молоко, вершки, масло вершкове, 
гриби) 

60 23-00 

Налисники  шоколадні  з 
солодким сиром,   та 
сметаною,  (20хв) 

200/
50 

68-00 Соус «Галицький» 
(сметана, цибуля ріпчаста, хрін) 

60 23-00 

Налисники  з  маком,  
шоколадом, та сметаною,  
(20хв) 

200/
50 

69-00 Соус «Сацебелі» - гострий 80 25-00 

Сирники з  сметаною, (20хв) 200/
50 

67-00 Соус «Сметанковий» 80 20-00 

Морозиво з  шоколадом 
або варенням, (15хв) 

200 65-00 Соус сметанно-
часниковий «Каприз» 

80 23-00 

Морозиво з  фруктами та 
шоколадною стружкою, (15хв) 

200 75-00 Соус томатний 
«Помідорка» - лагідний 

80 20-00 

«Смаколик»- 
запечений гарбуз з 
яблуком та вишнею, (30 хв.) 

250 60-00 Кетчуп по-домашньому 
«Маринара» - лагідний 

80 23-00 

   Соус «Майонезний» 50 15-00 

   Гірчиця-гостра 50 10-00 

   Хрін «Домашній» 50 10-00 



    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

 


