
Дитяч  меню
Kid’s menu

Осно ні стра и / Main cours s

Напої / Bev rag s

Десерти / D  rts

РИБНІ ПАЛИЧКИ в хрумкому клярі
з овочами та вершково-сирним соусом
FISH STICKS in crispy batter with fresh vegetables 
and crem- cheese sauce

150/100/50 г 125 грн.

КУРЯЧА КОТЛЕТА
(на пару або смажена)
з кольоровим макароном
CHICKEN CUTLER 
(pairg or fried) with colored  macaroni

100/120 г 80 грн.

М’ЯСНІ КУЛЬКИ ІЗ ТЕЛЯТИНИ
з картопляним пюре
VEAL MEATBALLS with mashed potatoes

100/120 г 120 грн.

ВІДБИВНА КУРЯЧА
з картопляним пюре
CHICKEN PORK with mashed potatoes

100/120 г 100 грн.

ПЕЛЬМЕНІ ДОМАШНІ зі сметаною
HOMEMADE MEAT DUMPLINGS with sour-cream

200/50 г 95 грн.

МАКАРОНИ кольорові
COLORED MACARONI

150 г 55 грн.

КАРТОПЛЯ ФРІ
FRENCH FRIES

150 г 55 грн.

ГРЕЧКА ВІДВАРНА з маслом
BOILED BUCKWHEAT with butter

180 г 55 грн.

МОЛОЧНИЙ КОКТЕЙЛЬ  в асортименті
MILK COCKTAIL in assortment

200 мл 50 грн.

СІК в асортименті
JUICE in assortment

250 мл 23 грн.

УЗВАР
COMPOTE

250 мл 18 грн.

МЛИНЦІ з нутеллою
та полуничним джемом 
PANCAKES with Nutella and strawberry jam

170 г 70   грн.  

МЛИНЦІ з сиром
PANCAKES with cheese

200 г 60 грн.  

МОРОЗИВО в асортименті
Ванільне/Шоколадне/Чорничне
ICE-CREAM (Vanila/Chocolade/Bilberry)

50 г 35 грн.  

Перші стра и / First cours s

Салати / Salads

ОВОЧЕВИЙ СУП-ПЮРЕ
VEGETABLE PUREE SOUP

200 г 51   грн.  

СУП з фрикадельками
SOUP with noisettes

200 г 52 грн.

БУЛЬЙОН КУРЯЧИЙ
CHICKEN BROTH

200 г 60   грн.  

ОВОЧЕВИЙ (огірки, помідори, перець 
болгарський та олія)
VEGETABLE SALAD (cucumbers, tomatoes, sweet 
peppers, onions and oil)

150 г 45 грн.
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