
з 12:00 до 15:00 у будні

99₴
САЛАТ +  ПЕРША СТРАВА + ДРУГА СТРАВА ЛИШЕ ЗА

ДРУГІ СТРАВИ
НА ВИБІР

+ПЕРШІ СТРАВИ
НА ВИБІР

САЛАТИ
НА ВИБІР+

+

Салат буряковий з фетою 150г
буряк відварений, сир фета, рукола, 

олія, насіння кунжуту 

Салат "Спаржевий" 150г
квасоля спаржева, помідори свіжі, перець болгарський, 

 горошок зелений, оливки, олія, сіль, цукор 

СалатСалат "Легкий" 150г
капуста пекінська, кукурудза солодка, олія, 
гірчиця діжонська, сік лимона, цукор, сіль 

Гуляш зі свинини
з кольоровими фарфале 100/50/150г

свинина тушкована в томатному 
соусі з відвареними кольоровими 

макаронами з твердих сортів пшениці 

Плов зі свининою 250г
свининасвинина, рис, морква, цибуля, олія, сіль, приправи 

Вареники з м’ясом 200/30г
вареники з начинкою зі свинини, подаються з маслом та сметаною 

Борщ “Український”
з м'ясом  250г
класичний борщ із квасолею та м'ясом

Суп гороховий
з копченостями  250г   
суп із копченою грудинкою,
пподається з сухариками

Суп овочевий
з курячими фрикадельками  250г   
картопля, капуста, фрикадельки курячі, морква,
капуста цвітна, капуста броколі,  горошок

БІЗНЕС-ЛАНЧ
XХL



БІЗНЕС-ЛАНЧ
з 12:00 до 15:00 у будні

69₴
НА ВАШ ВИБІР  ДВІ СТРАВИ (САЛАТ АБО ПЕРША СТРАВА + ДРУГА СТРАВА) ЛИШЕ ЗА

ХL

Салат буряковий з фетою 150г
буряк відварений, сир фета, рукола, 

олія, насіння кунжуту 

Салат "Спаржевий" 150г
квасоля спаржева, помідори свіжі, перець болгарський, 

 горошок зелений, оливки, олія, сіль, цукор 

СалатСалат "Легкий" 150г
капуста пекінська, кукурудза солодка, олія, 
гірчиця діжонська, сік лимона, цукор, сіль 

Голубці з м'ясом 180/20/30г
капустяні голубці з м'ясо-рисовою начинкою 
в томатному соусі, подаються зі сметаною 

Пельмені асорті 200/30г
пельмені з яловичиною та свининою, подаються 

з вершковим маслом або сметаною 

Вареники з каВареники з картоплею та грибами 200/30г
подаються зі смаженою цибулею або сметаною 

ПЕРШІ СТРАВИ
НА ВИБІР

ДРУГІ СТРАВИ
НА ВИБІР

САЛАТИ
НА ВИБІР

Борщ “Український”
з м'ясом  250г
класичний борщ із квасолею та м'ясом

Суп гороховий
з копченостями  250г   
суп із копченою грудинкою,
пподається з сухариками

Суп овочевий
з курячими фрикадельками  250г   
картопля, капуста, фрикадельки курячі, морква,
капуста цвітна, капуста броколі,  горошок

або

або

+


