
Теплий салат з копченим вугрем, 
кус-кусом і східною заправкою 

(Мікс салатів, кус-кус з чорнилами каракатиці, вугор, черрі, 
огірок, кумкват, імбирно-яблучний соус) 

(180 г) * 143 грн

Салат з молодої телятини у беконі 
з бальзамічним соусом

(Мікс салатів, черрі, огірок, болгарський перець, селера, Пармезан,  
горіх кедровий, перепелине яйце, бекон, телятина, 
соус на основі бальзамічного оцту і оливкової олії) 

(260 г) * 127 грн

Теплий салат із соковитою грудкою курчати, 
яйцем пашот і трюфельним соусом

(Мікс салатів, помідори, Пармезан, яйце куряче, трюфельна паста, 
бекон, крутони, грудка куряча, соус на основі домашнього майонезу) 

(260 г) * 98 грн

Плато благородних сирів зі в'яленими фруктами, 
горіхами і трюфельним медом 

(  Tête de Moine, Dorblu, Brie, Parmigiano
або )Reggiano, Pecorino  Asiago

(250 г) * 223 грн

Європейські м'ясні делікатеси 
з подушечками фокачча 

(Шинка Пармська, салямі з кабана, Наполі, Феліно, Чорізо, 
в'ялені томати, велетенські оливки)

(290 г) * 180 грн 

Лосось домашнього посолу з ароматним гуакамоле
(Слабосолений лосось, крем із авокадо з лимоном і цибулею шалот. 

Конкасе з помідорів, салат-мікс, мікрогрін, картопля)

(240 г) * 157 грн 

Карпаччо із восьминога 
з червоною смородиною і селерою   

(130 г) * 190 грн 

Тартар з яловичої вирізки 
зі в'яленими томатами і каперсами   
(Яловичина, корнішони, цибуля, каперси, 

лимон, в’ялені томати, жовток, тости)

(175 г) * 128 грн 

Терін з фуагра з інжиром,  
фісташками у глазурі з вина, 

 чіпсами із тіста філо і мигдалю
(Фуагра, інжир, фісташки, кедровий горіх, роздинки, желе з вина, 

тісто філо, мигдаль, ягідний соус)

 (150 г) * 219 грн

Тунець  у маково-фісташковій скоринці Yellowfin
з шафрановим соусом  і аспарагусомHollandaise

(Жовтоперий тунець medium rare, м'ятна ікра, апельсинове желе, 
соус Оландез, маково-фісташкова скоринка)

(225 г) * 196 грн

Ескалоп із фуагра з г , соусом рушевим тартаром
з маракуї та полуниці і карамелізованими фруктами

(Фламбована коньяком печінка, карамелізовані груша, 
яблуко, ананас, виноград. Соуси із полуниці і маракуї, ікра м’ятна)

(200 г) * 220 грн

Сир Брі у хрумкій скоринці з coulis (кулі) і журавлини
(Смажений у фритюрі) 

(200 г) * 98 грн

Бургер L'étage 
(360/100/50 г) * 130 грн

Бургер з овочами гриль 
(290/100/50 г) * 100 грн

Бургер з індички 
(380/100/50 г) * 126 грн

Кабан-бургер 
(300/100/50 г) * 140 грн

Чізкейк 
(130/30 г) * 76 грн

Профітролі 
(120 г) * 65 грн

Морозиво 
і сорбети 
(2 кульки)

(120 г) * 40 грн


