
Основне
меню

заміський клуб





Тар-тар з лосося та сиром Філадельфія 
(Лосось, сир Філадельфія, чіпси з чорного хліба)

Тар-тар з телятини
(телятина, каперси, оливкова олія, рисові чіпси)

Сирне плато
(Горгонзола, Камамбер, Пекоріно, Пармезан, мед,
 волоський горіх, виноград)

Асорті Брускет
(з сиром Моцарела, з дичиною, з анчоусами, з цукіні)

Оселедець заморський під 
маринованою цибулею

Овочеве асорті
(помідори, солодкий перець, огірки, зелень)

265

210

220

180

90

140

      130/20 

      120 

      120/65 

      200 

      100/75 

420

М'ясне антипасті
(Бастурма, Салямі, домашня ковбаса в'ялена, 
 маслини, оливки, томати в`ялені)

300200

Холодні закуски
Вихід Ціна, грн.

Соління власного засолу
(помідори, огірки, слива маринована, 
морква по-корейськи, маринова капуста «Пелюстка»)

110350

Асорті домашнього сала з часником,
хріном, гірчицею та грінками

120120/100/60



Салат з морепродуктами
(лосось, креветки, мід�, шпинат, помідори чері, 
салат чука, заправлений зеленим соусом)

Теплий салат з телятиною
(під соусом Рокфор)

355

260

310

220

Салати
Вихід Ціна, грн.

Салат з норвежським лососем
під соусом Нісуаз
(помідор, огірок, болгарський перець, маслини,
лосось, мікс салата, перепелине яйце)

240285

Салат Цезар
(з ніжним курячим філе, заправлений горіхово-
 гірчичним соусом)

Салат Грецький
(сир Фета, помідор, огірок, перець болгарський,
 масліни, зелень, оливкова олія)

190

130

265

220

Салат з Прошуто та сиром Моцарела
(мікс-салат, Прошуто, сир Моцарела, томати, горіх кедровий)

Салат з курячою печінкою та цитрусами
(під гірчично-пряним соусом)

210

180

220

220

Салат Narikala
(теляча вирізка, бекон, гриби шампньйони,
маринований огірок, гірчично-горіхова заправка)

240250



Курячий бульйон з тортелліні

Крем-суп із брокколі з фрикадельками
із індички

Борщ український зі свинячими ребрами
(подається зі сметаною, салом та бородинським хлібом)

Суп Харчо з телятиною

100

125

115

140

300

250

260/65/50

350

Перші страви
Вихід Ціна, грн.

Паста Карбонара
(Спагетті, бекон, сир Пармезан, вершки, курячий жовток)

Локшина удон 
(з куркою/з ш�таке/з телятиною)
(локшина удон, куряче філе/ш�таке/теляча вирізка,
 спаржева квасоля,  брокколі, заправка на основі устричного соусу)

Паста Qua�ro formaggi

185

205/205/255

160

300

350

250

Пасти
Вихід Ціна, грн.

Паста з білими грибами та креветками
під вершковим соусом

250300



Пеппер-стейк
(філе-міньйон під соусом Пеппер)

Котлети по-Київськи з кедровими 
горіхами та картопляним пюре

Куряча грудинка під вершково-
овочевим соусом

Качина ніжка в соусі теріякі з
картопляним пюре

Котлети мисливські з гречаним
різотто

Курча табака

480

170

185

300

170

120

250/40

170/165

125/100/30

280

100/200/30

100

Страви з м'яса та птиці 
Вихід Ціна, грн.

Телячі медальйони з білими грибами
під соусом деміглас

370150/100



Вихід Ціна, грн.

Лосось під соусом Теріякі

Креветки під соусом Теріякі

Судак Гратен з білими грибами  

300

280

350

180

100/30

250

Страви з риби та морепродуктів

Дорадо запечена з пряними травами
(подається зі шпинатом у вершковому соусі 
та кедровим горіхом)

350200/100

Дорадо запечена в солі 330200



80

80

90

90

200

100

50

50

Закуски до пива
Вихід Ціна, грн.

Сухарі з сиром Пармезан

Вуха копчені

Бастурма

Прошутто

230

200

80

220

110

240

100

100

100

100

100

100/30

Страви на мангалі
Вихід Ціна, грн.

Стейк з лосося

Шашлик із сома

Шашлик з курячого філе

Шашлик з телятини

Шашлик із свинини

Каре молочного теляти



150

90

55

65

65

65

200

150

200

200

150

150

Гарніри
Вихід Ціна, грн.

Овочі на грилі
(баклажани, томати, цукіні, перець болгарський,
 печериці, кукурудза)

Спаржева фасоль

Булгур

Картопляне пюре з пармезаном

Картопля по-селянськи

Картопля фрі

180

160

165

210

240

70

20

450

400

400

350/100/30

350/100/30

190

50

Випічка
Вихід Ціна, грн.

Хачапурі по-мегрельськи

Хачапурі по-аджарськи

Кубдари з м'ясом

Бургер курячий з картоплею фрі

Бургер з телятини та картоплею фрі

Самса

Чіабата сіра, біла                                             



75

80

90

75

85

110

35

120/30

110

100/50/40

125

150

180/30/40

100

Десерти
Вихід Ціна, грн.

Чіз-кейк

Маковий пиріг

Штрудель яблучний з морозивом

Десерт з сиром Філадельфія та 
солоною карамеллю

Морозиво в асортименті

Сирники з ягідним соусом та 
сметаною

Круасан з джемом на вибір



У нас в ресторані ти завжди
знайдеш найцікавіші пропозиц�.

- 20 % на святкування дня народження.
- 20 % на замовлення з собою.

- Караоке – 1000 грн/год
(за попереднім передзамовленням).

- При замовленні банкету в основному залі
від 30000,00 гривень караоке в подарунок.

- Спеціальні пропозиц� на святкування
весілля, яскравої вечірки або банкету.

- 20% на номери у готелі в день святкування
 корпоративу, а також інші знижки та подарунки

від заміського клубу «Campa».
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