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Yalancı paça
Яланчи пача
Yalanchi Pacha

Mercimek çorbası
Чечевичний суп
Lentil soup

Düşbere 
Душпара
Dushpara

250g

Kahvaltı /Сніданок / Brekfast Kahvaltı /Сніданок / Brekfast

Çorbalar /Супи/ Soups Çorbalar /Супи / Soups

Kahvaltı tabağı
(Bal, reçel, zeytin, kuru kayısı, beyaz peynir, 
kaşar peyniri, tere yağı, çeri domates, sala-
talık, sahanda yumurta, kaymak, sucuk)
Сніданок на тарілці
(Мед, варення, маслини, вершки, 
абрикос, білий сир, твердий сир, 
вершкове масло, помідори черрі, огірок, 
смажені яйця, суджук)
Breakfast plate
(Honey, jam, olives, apricot, brynza, cheese, 
butter, cherry tomatoes, cucumber, fried 
eggs, сream, spicy sausages, suluguni)

SERPME KAHVALTI (1 KISI)

600g
200 грн

300 грн

70 грн

75 грн

75 грн

250g

250g
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Salatalar /Салати / Salads Salatalar /Салати / Salads

Diyet tavuk salatası
(Izgarada pişirilmiş tavuk göğsü, karışık yeşillikler, 
kırmızı biberler, çeri domates, salatalık, nar ekşisi ile)
Дієтичний курячий салат
(Куряче філе, мікс салатів, болгарський перець, 
огірки, помідори чері, гранатовий соус)
Diet chicken salad
(Chicken, mix salad, bell pepper, cucumbers, cherry 
tomatoes, pomegranate sauce)

Kuzu külbastı salatası
(Yaprak açılmış kuzu eti, karışık yeşillikler, kırmızı 
biberler, çeri domates, salatalık, nar ekşisi ile)
Салат “Ягня Кульбасты“
(М’ясо ягняти, перець болгарський, огірок, 
помідори чері, мікс салатів, гранатовий соус)
Salad with tender lamb
(Lamb, bell pepper, cucumber, cherry tomatoes, 
mix salad, pomegranate sauce)

Gavurdagı salatası
(Domates, ceviz,  soğan, maydanoz, nar ekşisi ile)
Салат “Гавурдаги”
(Помідор, горіх, цибуля, петрушка і гранатовий соус)
Salad “Gavurdagy”
(Tomato, walnut,  onions, parsley
and pomegranate sauce)

125 грн

135 грн

85 грн

250g

300g

Çoban salatası
(Domates, salatalık, soğan, yeşil biber, maydanoz, 
zeytin yağı limon sosu ile)
Салат Чобан
(Помідори, огірки, цибуля, зелений перець, 
петрушка, оливкова олія і лимонний соус)
Choban salad
(Tomatoes, cucumbers, onions, green pepper, parsley, 
olive oil and lemon sauce) 80 грн

300g

300g

Somon Füme salatı
(Somon, lolo – rosso, salatalık, çerri domatez, zeytin 
yagi, limon suyü)
Салат “Лосось” 
(Копчений лосось, салат лоло-росо, огірок, 
помідори черрі, оливкова олія, лимонний соус)
Salad with smoked salmon
(Smoked salmon, Lollo Rosso salad, cucumber, cherry 
tomatoes, olive oil, lemon sauce)

150 грн
300g
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Mezeler/Холодні закуски/ Cold snacks Mezeler/Холодні закуски/ Cold snacks

İçli köfte
(İnce bulgur icerisine doldurulmuş dana ve kuzu kıyması, 
ceviz limon ile)
Тефтелі з начинкою 
(Мікс-фарш з телятини та баранини з додаванням 
волоського горіху, паніровані в булгурі, соус хайдарі  та 
лимон)
Stuffed meatballs
(Mixed minced veal and lamb with walnuts,
breaded in bulgur, haidari sauce and lemon)

Paçanga boreği
(Lavaşa sarılmış dana bastırması renkli biberler ve kaşar 
peyniri, yeşil salata, sucuk, yoğurt, sos) 
Пачанга борек
(Бастурма в лаваші з голандським сиром та 
печерицями, соус Хайдарі)
Pachanga borek
(Vial pastrami rolled in wrep with cheese and
mushrooms, served with mint sause “Haidari”)

120g

140g

300g

Ara sıcak/Горячі закуски/Hot appetizers Ara sıcak/Горячі закуски/Hot appetizers

Tere yağlı yaprak ciğer
(Tere yağında kızartılmıs kuzu çiğeri, kuru 
soğan, damates ve sivri biber ile)
Йапрак джіер
(Бараняча печінка, смажена у 
вершковому маслі, цибуля, помідори і 
зелений перець)
Yaprak giyer (slices of lamb liver)
(fried lamb liver with butter, served with 
onion, tomato and hot pepper)

Çiğ köfte
(kıyma, bulgur, salça, zeytin yağı, soğan, do-
mates, biber, kimyon, kekik, tuz, sarımsak)
Гострі тефтельки
(Тефтельки, булгур, томатна паста,
олія, цибуля, помідори, перець, чебрець,
м’ята, часник та інші спеціі)
Raw spicy meatballs
(minced meat, bulgur, tomato paste,
olive oil, onion, tomato, pepper, thyme,
mint, garlic and other spices)

Günlük taze meze çeşitleri

Щодня свіжі сорти 
закусок

Everyday proposition of 
homemade apetizers 

100 грн

150g
80 - 100 грн

220g
100 грн

90 грн

100 грн
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 Fırın / Піч / Oven  Fırın / Піч / Oven

Kavurmalı Pide
(Kuzu kavurma, Kaşar)
Піде з бараниною
(печена баранина, сир)
Pide with lamb
(Roast lamb, Cheese)

250g
150 грн

Ispanaklı peynirli pide
(Ispanak, soğan, beyaz peynir)
Піде зі шпинатом і сиром
(Шпинат та голландський сир)
Pide with spinach and cheese
(Spinach, onions, cheese)

300g
130 грн

Karışık pıde
(Kaşar, kuşbaşı, kıyma)
«Піде» мікс 
(Сир, рублена телятина з овочами, фарш мікс)
Mix pide
(Cheese, veal with vegetables, minced mix beef and 
lamb)

300g

135 грн

300g
120 грн

Kıymalı pide
(Dana kıyma, domates, soğan, maydanoz, biber)
Піде з фаршем
(Фарш з баранини та яловичини, помідори, 
цибуля, петрушка, перець болгарський)
Pide with minced meat
(Ground beef, tomatoes, onions, parsley, bell 
pepper)

+ Kaşar /сир/
cheese

+ 20 грн

Kuşbaşılı pide
(Bonfile, domates, maydanoz, biber)
Піде з м’ясом
(Теляча вирізка, помідори, петрушка, 
перець болгарський)
Pide with beef
(Veal tenderloin, tomatoes, parsley, bell 
pepper)

300g
130 грн

+ Kaşar /сир/
cheese

+ 20 грн
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 Fırın / Піч / Oven  Fırın / Піч / Oven

Cevizli lahmacun
(Dana kıyma, domates, soğan, maydanoz, yeşil biber, 
ceviz, limon ile)
Лахмаджун з горіхами
(Фарш з баранини та яловичини, помідори, цибуля, 

петрушка, зелений перець, волоські горіхи, лимон)
Lahmacun with walnuts
(Ground mix beef and lamb, tomatoes, onions,
 parsley, green pepper, walnuts, lemon)

300g
80 грн

Lahmacun
(Dana kıyma, domates, soğan, maydanoz, yeşil 
biber, limon ile)
Лахмаджун
(Фарш з баранини та яловичини, помідори, 
цибуля, петрушка, зелений перець, лимон)
Lahmacun
(Ground beef, tomatoes, onions, parsley, green 
pepper, lemon)

300g
75 грн

Kaşarlı – mantarlı pide
(Kaşar, mantar)
«Піде» з сиром і грибами
(Сир, гриби)
“Pide” with cheese and mushrooms
(Cheese, mushrooms)

300g
120 грн

Sebzeli pide
(Kaşar,yaşil – kırmızı biber, misir, mantar, patlıcan, kabak)
Овочеве «піде»
(Сир голландський, перець болгарський, кукурудза, 
печериці, баклажани, кабачки)
Vegetable “pide”
(Cheese, bell pepper, corn, mushrooms, eggplant, 
zucchini)

300g
115 грн

Beyaz peynirlı pide
(Beyaz peynir, yumurta, soğan, sivi yagi, may-
danoz)
«ПІДЕ» з бринзою
(Cир бринза, яйце, цибуля, петрушка)
“PIDE” with bryndza
(Brynza, egg, onion, parsley)

300g
110 грн
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Kebaplar / Шашлики/ Barbeque Kebaplar / Шашлики/ Barbeque

Kuzu külbastı
(Kuzu eti, pirinç pilavı, lavaş, soğan,
mangalda pişirilmiş domates biber ile)
Ягня на грилі
(Тонкі скибочки м’яса обсмажені на грилі, рис, 
цибуля, овочі приготовлені на мангалі)
Lamb on a grill
( Grilled slices of lamb, rice, onion, tomato and hot 
pepper)

400g
240 грн

Kuzu pirizola
Баранячі антрекоти
Lamb chops

400g
260 грн

 Izgara köfte
(Kuzu  ve dana etinden hazırlanmış özel baharatlı 
köfteler, mangalda pişirilmiş domates ve biber, soğan, 
patates çipsi ile) 
Тефтелі на грилі
(Баранячі тефтелі обсмажені на грилі, цибуля, 
картопля-фрі, помідор та гострий перець 
смажені на мангалі)
Grilled lamb cutlets
(Grilled lamb cutlets, onions, french fries, grilled 
tomato and hot pepper)

 Kaşarlı köfte
(Köfte icerisine doldurulmuş kaşar peyniri, man-
galda pişirilmiş domates biber, lavaş ile)
Сирний тефтель
(тефтель з сиром обсмажений на грилі, 
помідори, цибуля, гострий зелений перець, 
картопля фрі)
Lamb Cutlet with cheese
(Grilled lamb cutlet with cheese, french fries, 
onion, grilled tomato and hot pepper)

400g
210 грн

400g
210 грн
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Kebaplar / Шашлики/ Barbeque Kebaplar / Шашлики/ Barbeque

Daş kebap
(Lavaşa sarılmış kuzu kıyma, közlenmiş domates, 
biber, patlıcan, kaşar peyniri ile fırında pişirilmiş, 
patates çipsi, soğan, mangalda pişirilmiş domates 
biber ile)
Даш кебаб
(Кебаб смажений на мангалі з додаванням 
сиру та міксу салатів, загорнутий в лаваш 
та запечений в печі, картопля-фрі, цибуля, 
помидор, гострий перець смажені на мангалі)
“Dash” Kebab
(Grilled lamb kebab with cheese and sauteed 
vegetables, rolled in wrap and baked in tanduri, 
served  with french fries, onion, grilled
tomato and hot pepper)

Yaglı gara
(Kemiksiz kuzu eti, guyruk, yagi, domatez, acılı 
biber, bulgur pilavi, sumaklı soğan, acılı ezme)
«Ягли кара»
(Мякоть баранини, курдюк, булгур з томатом, 
цибулею та гострим перцем, томати та 
гострий перець смажений на мангалі)
Lamb barbecue with fat-tail
(lamb barbecue served with bulgur with tomato, 
onion and bell pepper, spicy homemade sauce, 
grilled tomato and hot pepper)

400g

400g

400g

240 грн

240 грн

250 грн

Dana pirzola
(Izgarada pişirilmiş dana pirzola, patates, do-
mates, aci biber, deniz tuzu ile)  
Яловичий антрекот
(Яловичий антрекот обсмажений на грилі, 
смажена картопля, помідори і перець)
Bone-In Beef
(Grilled bone-in beef for your choise, roast 
potato, grilled tomato and hot pepper)

500g
310 грн

Dana biftek
(Dana bel eti, patlıcan beğendi, mangalda pişirilmiş 
domates biber ile)
Телячі відбівні
(Телячі відбівні, баклажановий соус, гострий перець 
на мангалі)
Beefsteak 
(Thin veal steaks served with eggplant sauce, grilled 
tomato and hot pepper)



8

Kebaplar / Шашлики/ Barbeque Kebaplar / Шашлики/ Barbeque

Tavuk şiş
Курячий шашлик
Chicken barbeque

Tavuk budu ızgara
Курячі ніжки
Chicken drumsticks

Tavuk külbastı
Куряче філе на грилі
Chicken breast on a grill

400g

400g

400g

190 грн

190 грн

210 грн

400g

Tavuk kanatları
(Tavuk kanatları, domates, biber, pirinç, patates kızart-
ması ve lavaş)
Курині крильця
(Курині крильця, помідор, перець, рис, картопля фрі 
та лаваш)
Chicken wings
(Chicken wings, rice, french fries, grilled tomato and hot 
pepper)

210 грн
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Kebaplar / Шашлики/ Barbeque Kebaplar / Шашлики/ Barbeque

Kuzu kaburga şiş 
(Kuzu kaburga, bulgur pilavı, soğan, mangal-
da pişirilmiş domates biber ile)
Баранячі ребра
(Ребра баранячі, булгур, цибуля, помідор 
та гострий перець на мангалі)
Lamb ribs
(Mutton ribs, bulgur, onion, tomato and hot 
pepper on the grill)

400g

400g
270 грн

210 грн

Mantar Soslu Izgara Tavuk   
(Izgara tavuk, kızarmış domates ve acı biber, 
patates, pirinç, mantar sosu)
Курка-гриль з грибним соусом
(Курка на грилі, смажений помідор та гострий 
перець, картопля-фрі, рис, грибний соус)
Chicken steak with mushroom sauce
(Grilled chicken, french fries, rice, mushroom sauce, 
grilled tomato and hot pepper)

400g
210 грн

Kuzu çöp şiş
(Kuzu eti, bulgur pilavı, lavaş, soğan, mangal-
da pisirilmiş domates biber ile)
Ягня на шампурах
(Ягня, булгур, цибуля, помідори, перець, 
лаваш)
Lamb on skewers
(Lamb, bulgur, onion, tomato, pepper, pita)

Bonfile sarma   
(Bonfile, guyruk yagi, mantar sousu, alma dilim 
patates, bolgar bıber, yaşil soğan, nane taze)
«Бонфіле сарма»
(Яловича вирізка, курдюк на мангалі, картопля 
по-селянськи, грибний соус, мікс-салат з 
болгарським перецем, зеленою цибулею та 
свіжою м’ятою)
Beef rolls
(Beef rolls with fat-tail on a grill, roast potato, 
mushroom sauce, mix salad of bell pepper, green 
onion and mint)

400g
280 грн



10

Kebaplar / Шашлики/ Barbeque Kebaplar / Шашлики/ Barbeque

Ciğer şiş
(Kuzu ciğeri, kuyruk yağı, bulgur pilavı, soğan, 
domates, biber, lavaş)
Шашлик з печінкі ягнята
(Печінка ягняти, курдюк, булгур, цибуля, 
помідори, перець, лаваш)
Lamb liver on skewers
(lamb liver, fat-tail, bulgur, onions, tomatoes, pep-
pers, pita)

“Çitir beyti”– Souslu
sous “Neapolitan”
“Хрустке Бейті”
під соусом “Неаполітано”
“Crispy Beyti”
with “Neapolitano” sauce

“Adana” kebap
“Адана” kебаб
“Adana” kebab

“Urfa“ kebap
“Урфа” kебаб
“Urfa” kebab 

400g

400g

400g

400g

200 грн

220 грн

200 грн

200 грн
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Kebaplar / Шашлыки/ Barbeque Kebaplar / Шашлыки/ Barbeque

Adanalı Halil Kebab
(acılı sucuklu kıyma, bonfile, özel salata ile, 
kızarmış domates ve acı biber)
Аданaлі Халіл Кебаб
(Гострий кебаб з суджуком, обгорнутий 
слайсами телятини, подається з цибулею та 
рисом, смажений помідор та гострий перець)
Adanli Halil Kebab
(Spicy kebab with spicy sausages, rolled in beef 
slices, onion, rice, grilled tomato and hot pepper)

400g
240 грн

Fıstıklı kebap
Кебаб з баранини та фісташками
Lamb kebab with pistachios

400g
230 грн

Daş Külbastı
(Dana, pilav, domates, acı biber, beyendi)
Даш Кульбасты
(Теляча вирізка, рис, помідор, гострий перець, 
часник та ніжний овочевий соус)
Veal medallions 
(Grilled veal, medallions, rice, eggplant sauce, also 
vegetable sauce, grilled tomato and hot pepper)

400g
260 грн

Babaganuş
(Kuzu eti, guyruk yag, mangal salat, acılı biber, 
domatez, kaşar-peynir, tirnakli pide, tere yagi) 
Бабаганнуш
(Кебаб з баранини на подушці з запечених 
овочів (баклажан, помідор, перець болгарський 
під сиром)
Babaganoush
(Sauteed eggplant, tomato and bell pepper with 
lamb kebab and cheese on top)

400g
230 грн
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Kebaplar / Шашлики/ Barbeque Kebaplar / Шашлики/ Barbeque

Dana – şaşlik
(Dana eti,soğan,pirinç pilavi,karto-fri,aci 
biber,domatez,hardal sous)
Шашлик з яловичини
(Яловича вирізка, цибуля, рис, картопля-фрі, 
гострий перець, томат)
Beef barbecue
(Beef tenderloin, onion, rice, french fries, hot pepper, 
tomato)

Alinazik
(Kuzu çöp şiş, patlıcan ezme, yogurt sarımsak, mangalda 
közlenmiş domates biber, toz biberli tere yağı)
Aліназік
(Шашлик з ягняти, баклажаново-часниковий соус, на 
основі домашнього йогурту)
Alinazik
(Lamb barbecue on top of homemade yogurt with 
eggplant and garlic)

230 грн

400g
230 грн

400g

400g

255 грн

Dana pastırma
(Dana bel eti, soğan, pirinç, mangalda pişirilmis domates 
biber ile)
Ніжний шашлик з телятини
(Теляча вирізка, цибуля, рис, помідори з перцем 
приготовлені на грилі)
Grilled beef pastrami
(Veal on a grill, onion, rice, grilled tomato and hot 
pepper)

Iskander kebap
(Dana bonfile, ekmek, yoğurt,  
mangalda pişirilmiş domates ve biber,  
tere yağlı domates sosu ile) 
Іскандер Kебаб
(Теляча вирізка, нарізаний хліб, йогурт, помідори, 
перець, вершкове масло)
Kebab with yogurt
(Beef tenderloin, sliced bread, yogurt,  
tomato, pepper, butter)

400g
230 грн
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Tava yemekleri / Гарячі страви / Hot dishes Tava yemekleri / Гарячі страви / Hot dishes

400g

Soğanlı kebab
(Kuzu eti,guyruk yagi,arpacik soğan,bolgar biber,tere 
yagi,nar ekşisi,tirnakli pide)
Шашлик з цибулею
(М’ясо ягня, курдюк, цибуля-шалот, болгарський 
перець, вершкове масло, гранатовий соус, коржик 
«тирнакли піде»)
Lamb barbecue with onion
(Grilled lamb, fat-tail, shallot, bell pepper, butter, 
pomegranate sauce, grilled homemade bread) 250 грн

400g

Saçda böbrek ve yürek
(Kuzu böbrek, akciğer, kalp, kuyruk, soğan, sebze, 
lavaş)
Тельбухи на сковороді
(Баранячі нирки, серце, курдюк, цибуля, помідори, 
гострий перець та лаваш)
Lamb giblets in a pan
(Kidneys, lungs, heart, fat-tail, onion, tomato, hot 
pepper on pita bread)

235 грн

400g

Kuzu etinden ve tavuk etinden sac içi
(Tercihe göre tavuk veya kuzu, domates, carliston 
biber, soğan, mantar, lavaş ile)
«Садж ічі» з м’яса ягняти або курки
(М’ясо ягняти або курки, помідори, перець, 
цибуля, гриби, лаваш)
Pan Saj with lamb or chicken
(Sauteed lamb or chicken with tomato, bell pepper, 
onion, mushrooms on pita bread)

265 грн

Kuzu Karski
(Kuzu bel eti, patlıcanlı sarımsaklı yogurtlu sos, mangalda 
pişirilmiş domates biber ile)
Ягня Карські
(Бараняча вирізка смажена на мангалі, турецька 
лепешка в соусі “Неаполітано” і соус “Мутабель” )
Lamb Karski 
(Lamb slices on yogurt with eggplant and garlic, on top of 
bread, grilled tomato and hot pepper)

400g
260 грн
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Balık /Риба / Fish Balık /Риба / Fish

Levrek ızgara
(İzgarada pişirilmiş levrek balığı, karışık yeşillik, 
haşlanmış mevsim sebzeleri, limon, kırmızı soğan 
ile )
Окунь на грилі
(окунь запечений на грилі, відварені овочі, 
червона цибуля, лимон)
Grilled seabass
(grilled seabass, boiled vegetables, red onion, 
leman)

Çupra ızgara
(çupra, kiraz domatesleri, lolo roso, limon, brokoli, 
karnıbahar, havuç )
Дорадо на грилі
(Дорадо, помідори чері, лолло россо, лимон, 
броколлі, кольорова капуста, морква)
Dorado on the grill
(Dorado, cherry tomatoes, lolo rosso, lemon, broc-
coli, cauliflower, carrots)

400g

400g

330 грн

Somon şiş
(Somon, patates kızartması, domates, biber, pirinç, 
lolo roso)
Шашлик з лосося
(лосось, картопля фрі, помідор, болгарський 
перець, рис, лолло россо)
Salmon barbecue
(salmon, french fries, tomato, bell pepper, rice, lolo 
rosso)

400g

330 грн

360 грн

400g
330 грн

Somon ızgara
(İzgarada pişirilmiş somon balığı, haslanmış 
mevsim sebzeleri ile)
Лосось на грилі
(Приготовлений лосось на грилі, відварені 
овочі)
Grilled salmon
(Salmon steak with boiled vegetables, lemon and 
pomagranate sauce)
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Tatlılar /Десерт/ Desert Tatlılar /Десерт/ Desert

Dondurmalı irmik helvası
Ірмік халва з морозивом
Irmik halva with ice cream

Panocotta
Паннакотта
Panna kotta

Sütlaç
Рисовий пудинг 
Rice pudding 

150g
75 грн

“Künefe”
“Kунефе”
“Kunefe”

250g
125 грн

Fıstıklı baklava
Пахлава з фісташками
Baklava with pistachios

150g
125 грн

200g
115 грн

Şekerpare
Шекерпара
Shekerpare

150g

90 грн

150g

100 грн
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İçecekler /Напої / Drinks İçecekler /Напої / Drinks

COCA COLA      0.25 L   35 грн

FANTA       0.25 L   35 грн

SPRITE       0.25 L   35 грн

Bonaqua (gas/ without gas)   0.33 L   35 грн

Borjomi       0.33 L   55 грн

Ayran       0.25 L   35 грн

Şalgam       0.33 L   70 грн

Nestea       0.5 L    45 грн

Sirma       0.33 L   50 грн

Soda       0.2 L    35 грн

Juice Rich in assortment   0.25 L   40 грн

Lemonade      0.5 L    70 грн

Узвар       0.3 L    55 грн

Кампот       1.0 L    150 грн

Alkolsüz içecekler/ Безалкогольні напої / Soft drinks
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İçecekler /Напої / Drinks İçecekler /Напої / Drinks

Sıcak içecekler/ Горячі напої / Hot drinks

Çay / Tea       100 ml /500 ml 20/120 грн

Yeşİl çay / Green tea    100 ml /500 ml 20/120 грн

Green tea with jasmine    100 ml /500 ml 20/120 грн

Black tea with thyme    100 ml /500 ml 20/120 грн

Türk kahvesİ / Turkish coffee   25ml   45 грн

Espresso       30 ml   45 грн

Double espresso     90 ml   60 грн

Americano      100 ml   45 грн

Cappuccino      150 ml   50 грн

Latеe       200 ml   60 грн
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İçecekler /Напої / Drinks İçecekler /Напої / Drinks

Hoegaarden White/non alcoholic  0.33 L   70 грн
Corona       0.33 L   70 грн
leffe        0.33 L   70 грн
Stella Artois      0.33 L   50 грн
Stella Artois      0.5 L    60 грн

Biralar/ Пиво / Beer

Sarajishvili      50 ml   70 грн
Metaxa 5 Stars     50 ml   90 грн
Hennessy       50 ml   140 грн

Konyak/ Коньяк / Cognac

Jose Cuervo Especial Silver   50 ml   110 грн

Tekila/ Текіла / Tequila

Captain Morgan Original Spiced Gold 50 ml   80 грн
Captain Morgan Dark Rum   50 ml   80 грн

Rom/ Ром / Rum

Rada Premium Classic    50 ml   50 грн
Nemiroff Original     50 ml   40 грн
Nemiroff De Luxe     50 ml   50 грн
Nemiroff LEX      50 ml   80 грн
Finlandia      50 ml   80 грн
Grey Goose      50 ml   120 грн

Votka/ Водка / Vodka



İçecekler /Напої / Drinks İçecekler /Напої / Drinks

Johnnie Walker Red Label   50 ml   95 грн
Bushmills Original     50 ml   95 грн
Bulleit Bourbon     50 ml   95 грн
Jack Daniel’s      50 ml   105 грн
Jack Daniel’s Honey    50 ml   105 грн
Jameson        50 ml   105 грн
Johnnie Walker Black label 12YO 50 ml   155 грн

Viski/ Віскі / Whiskey

Gordon’s London Dry    50 ml   90 грн

Cin/ Джин / Gin

Taze meyve suyu/ Фреш / Fresh

Яблуко / Apple     0.25 L   90 грн
Морква / Carrot     0.25 L   90 грн
Яблучно-морквяний / Apple-carrot 0.25 L   90 грн
Апельсин / Orange    0.25 L   100 грн
Грейпфрут / Grapefruit   0.25 L   100 грн
Ананас / Pineapple    0.25 L   140 грн
Лимон / Lemon     0.25 L   100 грн
Селера / Celery     0.25 L   110 грн
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Шановні гості!

Відвідуючи ресторан, Ви автоматично погоджуєтеся з нижчезазначених умовами і приймаєте 
правила відвідування ресторану. Перераховані правила поширюються на всіх відвідувачів 
ресторану, їх виконання є обов’язковим для Вашого комфортного відпочинку в ресторані!

• З метою забезпечення належного порядку в ресторані, адміністрація має право здійснювати 
відеоконтроль.
• Адміністрація ресторану не несе відповідальності за збереження транспортних засобів та 
особисті речі відвідувачів. Будь ласка, будьте уважні і не залишайте свої особисті речі без 
нагляду.
• Відвідувачі несуть відповідальність за збереження матеріальної власності ресторану. При 
заподіянні шкоди майну ресторану, Ви можете добровільно сплатити його повну вартість 
відповідно до «Конфлікт-меню», в іншому випадку адміністрація залишає за собою право 
звернутися до відповідних органів.

НА ТЕРИТОРІЮ РЕСТОРАНУ НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ:

• особи в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
• агресивно ведуть себе по відношенню до інших гостей або персоналу ресторану;
• з усіма видами зброї, колючими і ріжучими предметами, а також із засобами особистої 
безпеки;
• зі своїми алкогольними та безалкогольними напоями, продуктами харчування;
• в неохайною, рваною або брудному одязі та взутті;
• з тваринами.

У РЕСТОРАНІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

• порушувати громадський порядок і спокій інших відвідувачів;
• завдавати шкоди майну ресторану;
• грубити співробітникам і гостям ресторану, провокувати конфлікти і вступати в бійки;
• заходити в службові приміщення;
• створювати перешкоди звукооператору в його роботі, чіпати апаратуру;
• танцювати на диванах і столах;
• ставити ноги на дивани, столи;
• свистіти і голосно кричати;
• вступати в інтимну близькість;
• сидіти на підлозі, спати.

АДМІНІСТРАЦІЯ РЕСТОРАНУ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДМОВИТИ В ОБСЛУГОВУВАННІ БЕЗ 
ПОЯСНЕННЯ ПРИЧИН.

• Відвідуючи ресторан, Ви погоджуєтесь брати участь у можливій фото- і відеозйомці, теле- 
або радіотрансляції заходу в якості відвідувача і дозволяєте ресторану використовувати 
фото та відеозаписи з Вашою участю будь-яким способом.
     
• Адміністрація ресторану залишає за собою право видалити гостя з ресторану без пояснення 
причин.

Бажаємо приємного відпочинку!

Правила відвідування ресторану





Україна, м. Київ,
вул. Антоновича, 111/17

тел.: (073) 700 3 700
www.cafedash.com.ua


