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WELCOME
to the Ukrainian restaurant
with the Ukrainian hospitality!

ШАМПАНСЬКЕ CHAMPAGNE

Назва/Name

Місткість, мл/Portion, ml Ціна, грн/Price (UAH)

Назва/Name

Місткість, мл/Portion, ml Ціна, грн/Price (UAH)

Луї Родерер брют
Louis Roederer Brut

375

1650,00

Луї Родерер брют
Louis Roederer Brut

750

2950,00

Мойот Шандон Брют Імперіал
Moet&Chandon Brut Imperial

375

1500,00

Мойот Шандон Брют Імперіал
Moet&Chandon Brut Imperial

750

2600,00
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ІГРИСТІ ВИНА SPARKLING WINE

Назва/Name

Місткість, мл/Portion, ml Ціна, грн/Price (UAH)

Назва/Name

Місткість, мл/Portion, ml Ціна, грн/Price (UAH)

Маренго екстра брют
Marengo extra brut

750

320,00

Маренго мускатне напівсолодке
Marengo Moscato semi-sweet

750

320,00

Сізаріні Ламбруско напівсолодке біле
Sizarini Lambrusco semi-sweet white wine

750

380,00

Сізаріні Ламбруско напівсолодке червоне
Sizarini Lambrusco semi-sweet rosso sparkling wine

750

380,00

Сізаріні Просекко брют
Sizarini Prosecco brut

750

650,00

Маскіо дей Кавальєрі екстра драй розе спуманте
Maschio dei Cavalieri Extra Dry Rose DOC Spumante

750

850,00

Мартіні Асті
Martini Asti

750

580,00

Маркес де Террабона Кава Брют
Marques de Terrabona Cava Brut

750

780,00
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УКРАЇНСЬКІ ВИНА UKRAINIAN WINE

Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

150г/ml

1пляшка/1 bottle

БІЛІ ВИНА WHITE WINE

«Виноробне господарство князя П. Н. Трубецького»
«Prince Trubetskoy Winery»
Рислінг сухе

95,00

450,00

110,00

490,00

110,00

490,00

110,00

490,00

Вино має лимонний колір, з ароматом тропічних фруктів: лічі та персика.
Смак витончений з фруктово-медовим післясмаком.

Rieslin dry
The wine has a lemon colour, with aroma of tropical fruits such as lychee and peach.
The taste is delicious with a fruity-honey aftertaste.

Перлина Cтепу сухе

Виготовляється з сорту Аліготе та витримується в бочках 1,5 роки.
Букет польових квітів і фруктів з нотками груші, ванілі і спецій.

Perlyna Stepu dry
This wine is made of grape variety Aligote and aged in barrels for 1.5 years.
vanilla and spices.

Наддніпрянське сухе

Виготовляється з сорту Рислінг та витримується в бочках 1,5 роки.
В букеті нотки ванілі, цитрусових та горіхів.

Naddnipryanske dry
Wines made from grape variety Riesling and aged in barrels for 1.5 years.
The wine has a bouquet with notes of vanilla, citrus and nuts.

РОЖЕВЕ ВИНО ROSE WINE
Сіра рожеве сухе

Вино має багатий рожевий колір. Високо-якісне вино з тонами полуниці,
вишні, малини та троянди в ароматі. Смак м'який з тонами стиглих ягід, полуниці, граната.

Syrah rose dry
This wine has a rich pink color. It is a high-quality wine with the hints of strawberry,
cherry, raspberry and rose notes in nose. Taste is soft with ttints of ripe berries, strawberries, pomegranate.
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УКРАЇНСЬКІ ВИНА UKRAINIAN WINE

Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

150г/ml

1пляшка/1 bottle

ЧЕРВОНІ ВИНА RED WINE

«Виноробне господарство князя П. Н. Трубецького»
« Prince Trubetskoy Winery»
Мерло Резервa сухе

Виготовляється з сорту Мерло та витримується в бочках 6 місяців.
Має аромат з нотками вишні і сливи та тонами шоколаду і спецій.
Вино має приємний смак з м’якими танінами.

95,00

450,00

125,00

590,00

110,00

490,00

Merlot Reserve dry

The wine is made from grape variety Merlot and is aged in barrels for 6 months.
It has aroma with notes of cherry and plum, and tones of chocolate and spices.
The wine has a pleasant taste with soft tannins

Оксамит України сухе

Виготовляється з сорту Каберне Совіньйон та витримується у бочках 2 роки.
Має букет з тонами чорних ягід, перцю та ванілі. Потужне вино
з оксамитовими танінами та фруктовим післясмаком.

Oksamyt Ukrainy dry
Made of grape variety Cabernet Sauvignon and aged in barrels for 2 years.
Has a bouquet with tones of black berries, pepper and vanilla. A powerful wine
has a velvet tannins and fruity aftertaste.

Князь Трубецький сухе

Купаж з сортів Каберне Совіньон та Мерло, витримано в бочках 12 місяців.
Чудовий ягідний букет, з ароматами чорносливу,спецій і кави. Потужний
огортаючий смак з приємним солодкуватим відтінком.

Prince Trubetskoy dry
This wine is a blend that combine with grape varieties Cabernet Sauvignon and Merlot
and aged in barrels for 12 months. This is a wonderful berry bouquet with aromas of prunes,
nt sweet tinge.
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ГРУЗИНСЬКІ ВИНА GEORGIAN WINE

Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

150г/ml

1пляшка/1 bottle

БІЛІ ВИНА WHITE WINE

КАРТУЛІ ВАЗІ KARTULI VAZI
Цинандалі сухе

105,00

450,00

95,00

420,00

95,00

420,00

135,00

620,00

Для виготовлення цього вина використовують сорти винограду Мцване та
Ркацителі. Відрізняєтсья м’яким, тонким смаком та ніжним букетом.

Tsinandali dry
The wine is made of Rkatsiteli and Mtsvane grape varieties cultivated in Telavi and

Алазанська долина напівсолодке
Виготовляється з сортів винограду – Ркацителі, Мцване. Вино
характеризується світло-янтарним кольором, гармонійним
свіжим смаком з приємним квітково-фруктовим ароматом.

Alaznis Valley semi-sweet
The wine made of the Rkatsiteli, Mtsvane, Colikauri and Tetra grape
varieties cultivated in Western and Eastern Georgia. The wine is of a straw and
amber colour. The taste is well devel

Мерані напівсухе

Виготовляється з сортів Цолікаурі та Цицка. Легке золотаве вино,
з яскравим квітковим ароматом.

Merani semi-dry
The wine made of the Colikauri and Cicka grape varieties cultivated
in Racha-Lechkhumi.

Твіши напівсолодке

Високоякісне природно-полусолодке біле вино, що виготовляється із сорту
Цолікаурі. Вино з яскравим квітковим ароматом, пікантним, ніжним смаком
та тривалим після смаком з медовими відтінками.

Tvishi semi-sweet
A high quality white semi-sweet wine, made of Colikauri grape variety.
It has light straw co
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ГРУЗИНСЬКІ ВИНА GEORGIAN WINE

Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

150г/ml

1пляшка/1 bottle

ЧЕРВОНІ ВИНА RED WINE

КАРТУЛІ ВАЗІ KARTULI VAZI
Cапераві сухе

105,00

450,00

135,00

620,00

95,00

420,00

95,00

420,00

135,00

620,00

Вино інтенсивного, темно-гранатового забарвлення, з гармонійним
та своєрідним смаком, приємною терпкістю та розвиненим букетом.

Saperavi dry
An ordinary table red wine. It is an extractive wine with a characteristic bouquet
and pleasant astringency.

Мукузані сухе

Марочне вино, виготовлене з сорту Сапераві, який зростає
виключно на правобережжі Алазанської долини, в Гуржаанському
та Телавському районах Кахетії.

Mukuzani dry
A vintage wine staying at the top of the list of red table wines.
It is made of Saperavi grape variety cultivated in the Alazanis Valley and
Gurjaani, Telavi districts in Kakheti.

Алазанська долина напівсолодке
Вино відрізняєтсья приємним свіжим ароматом, оксамитовим гармонійним
смаком.

Alaznis Valley semi-sweet
The wine of color ranging from light-red to red has
a pleasant fresh bouquet and a harmonious velvet taste.

Піросмані напівсухе
Виготовлене з сорту Сапераві, який зростає в Алазанській долині –
дуже м’яке делікатне ароматне вино з тонким післясмаком.

Pirosmani semi-dry
The wine is made of Saperavi grape variety, cultivated
in the Alaznis Valley. It is mild delicate aromatic wine with pleasant aftertaste.

Кіндзмараулі напівсолодке
Вино червоно-сафьянового кольору має характерний аромат,
гармонійний оксамитово-терпкий смак.

Kindzmarauli semi-sweet
The wonderful taste and curative properties have won Kindzmarauli general
recognition.
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ОВАЛУРІ OVALURI

Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

150г/ml

1пляшка/1 bottle

БІЛІ ВИНА WHITE WINE

ОВАЛУРІ OVALURI
Хіхві біле сухе

620,00

Хіхві проходить ферментацію і витримку в унікальному традиційному глиняному
глечику - квеврі. Вино відрізняється яскравим золотистим кольором з бурштиновими відтінками,
тонким ароматом персика, цитрусових і гармонійним насиченим смаком.

Khikhvi white dry
Khikhvi is fermented and aged in a unique traditional earthen vessel - kvevri.The wine has a bright
golden color with amber shades, delicate aroma of peach, citrus and harmonious rich taste.

Кісі біле сухе

620,00

Кісі проходить ферментацію та витримку в унікальному традиційному глиняній посудині - квеврі.
Вино полонить глибоким помаранчевим кольором, легким і ніжним ароматом сухофруктів та повним гармонійним смаком.

Kisi white dry
Kisi is fermented and aged in a unique traditional earthen vessel - kvevri. The wine captivates with deep orange color,
light and delicate aroma of dried fruits and full harmonious taste.

ЧЕРВОНІ ВИНА RED WINE
Сапераві червоне сухе

850,00

Сапераві проходить ферментацію та витримку в унікальному традиційному
глиняному глечику - квеврі. Створене таким чином вино доповнює свій природний характер
насиченим темно-рубіновим кольором і яскравим фруктовим букетом.

Saperavi red dry
Saperavi is fermented and aged in a unique traditional earthen vessel - kvevri.
The wine created in this way complements its natural character with a rich dark ruby color and a bright fruity bouquet.
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ФРАНЦУЗЬКІ ВИНА FRANCE WINE

Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

150г/ml

1пляшка/1 bottle

БІЛІ ВИНА WHITE WINE

Луї Ешенауер Совіньон Блан

155,00

750,00

Повнотіле, "питке "вино, добре збалансоване з нотами лимона та грейпфрута.

Louis Eschenauer d'Oc Sauvignon Blanc
It's a full, easy-to-drink wine, well-balanced with notes of lemon and grapefruit.

БУРГУНДІЯ BOURGOGNE
Франсуа Мартено Шардоне

860,00

Колір вина - солом'яно-жовтий. Фруктовий аромат з нотами персика, яблука та ванілі.
Смак чистий м'який з освіжаючою кислотністю та нотами грейпфрута.

Francois Martenot Chardonnay VdP
The colour of wine is straw yellow. It has a fruity aroma with notes of peach, apple and vanilla.
The taste is pure soft with refreshing acidity and notes
. of grapefruit

ЕЛЬЗАС ALSACE
Хелфріх Гевюрцтрамінер

1250,00

Аромат вина - квітковий, пряний з ніжними нотками пелюсток троянд та лічі.
Смак повний, свіжий, добре структурований з нотами квітів, спецій та екзотичних фруктів.

Helfrich Gewurztraminer

9

ФРАНЦУЗЬКІ ВИНА FRANCE WINE

Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

150г/ml

1пляшка/1 bottle

ЧЕРВОНІ ВИНА RED WINE

ДОЛИНА РОНИ COTES du RHONE
Паске де Вінь Кот дю Рон Руж

155,00

850,00

Вино виділяється приємним, округлим смаком з гострими нотками.
У ароматі переважають червоні фрукти, полуниця, ожина і чорна смородина.

Pasquier Desvignes Cotes du Rhone Rouge
This winehas a pleasant, roundish taste with spicy notes.
In the aroma there are notes of red fruits, strawberry, blackberry and black currant prevail.

БОРДО BORDEAUX
Шато Александр Бордо Руж

920,00

Колір червоний з рубіновим відтінком. Аромат вишуканий, елегантний із
тонами темних фруктів та спецій. Смак багатий маслянистими танінами,
шовковою текстурою, нотками ожини і шоколаду.

Chateau Alexandre Bordeaux Rouge
The color is red with a ruby shade. The fragrance is sophisticated, elegant with tones
of dark fruit and spices. The taste is rich with oily tannins, silky texture, blackberry and chocolate notes.

Шато Амеліс Сент-Емільон
Вино рубінового кольору з відтінками стиглої вишні. Аромат елегантній та витонченній.
Смак м'який, з гарними танінами та довгим післясмаком з тонами сливи

Ch Amelisse Saint-Emilion
The color is ruby with hints of ripe cherry. The nose is elegant and subtle.
On the palate, the attack is soft, with good tannins and a long finish with hints of plum.
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1550,00

ІТАЛІЙСЬКІ ВИНА ITALIAN WINE

Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

150г/ml

1пляшка/1 bottle

БІЛІ ВИНА WHITE WINE

СІЗАРІНІ SIZARINI
Соаве, DOC

Біле сухе вино з м’яким ароматом цитрусових та персика.

115,00

490,00

Soave, DOC

Dry white wine with soft aroma of citrus and peach.

Піно Гріджио, IGT

Біле сухе вино з інтенсивним квітковим ароматом.
Смак округлий, гармонійний, освіжаючий.

590,00

Pinot Grigio, IGT
Шардоне, IGT

Біле сухе вино з інтенсивним ароматом тропічних фруктів, тонами персика та нектарину.
Смак збалансований, округлий, з тривалим фруктовим післясмаком.

520,00

Chardonnay, IGT

Dry white wine with an intense aroma of tropical fruits with peach and nectarine tones.
The taste is balance, roundish, with a long fruit aftertaste.

Розе, IGT

РОЖЕВЕ ВИНО ROSE WINE

Рожеве сухе вино з яскравим освіжаючим ароматом в якому домінують
легкі нотки тропічних фруктів. Смак елегантний, збалансований з відтінками ягід та спецій.

490,00

Rose, IGT

Rose dry wine with a bright, refreshing aroma. The notes of tropical fruits dominate in wine.
The taste is elegant, balanced with berries and spices notes.

ВЕНЕТО VENETO
Меліні Верментіно БІО

Колір яскравий солом'яно-жовтий. В ароматі відтінки стиглих літніх фруктів.
Смак свіжий та ароматний.

890,00

Melini Vermentino BIO

The color is bright straw yellow. The nose has tones of ripe summer fruit.
The taste is fresh and fragrant.
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ІТАЛІЙСЬКІ ВИНА ITALIAN WINE

Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

150г/ml

1пляшка/1 bottle

ЧЕРВОНІ ВИНА RED WINE

СІЗАРІНІ SIZARINI
Бардоліно, DOC

115,00

520,00

Червоне сухе вино з легким ягідним ароматом, нотами стиглої сливи і шовковиці,
з тривалим м’яким присмаком.

Bardolino, DOC
К’янті , DOCG

590,00

Червоне сухе вино з ароматом фіалки, стиглої вишні, сливи. Смак елегантний,
з відтінками стиглих червоних і чорних ягід.

Chianti, DOCG
Dry red wine with a fragrance of violets, ripe cherries and plums. The taste is elegant,
with notes of ripe red and black berries.

Каберне Совіньон, IGT

520,00

Червоне сухе вино з насиченим смаком стиглих ягід та елегантних танінів.
Має унікальний букет, якому властиві яскраві ноти чорної смородини з відтінками прянощів і спецій.

Cabernet Sauvignon, IGT
Dry red wine with a rich taste of ripe berries and elegant tannins.
Has a unique bouquet, characterized by bright notes of black currant and spices.

ВЕНЕТО VENETO
Кампаньола Вальполічелла Классіко Суперіор
Добре збалансоване та структуроване вино з ароматом спецій, слив, вишні,
кави та шоколаду. Фруктові ноти відчуваються в післясмакові.

Campagnola Valpolicella Classico Superiore
It's a well-balanced and structured wine with aromas of spices, plums,
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890,00

ЧИЛІЙСЬКІ ВИНА CHILE WINE

Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

150г/ml

1пляшка/1 bottle

БІЛІ ВИНА WHITE WINE

КАСА ВЕРДЕ CASA VERDE
Шардоне

Біле сухе вино з ароматами тропічних фруктів, з тонами нектарину та персика.

110,00

420,00

Chardonnay

White dry wine with aromas of tropical fruits, with tints of nectarine and peaches.

Совіньон блан

590,00

Біле сухе вино з тонким смаком трав та цитрусових.

Sauvignon Blanc
Шардоне Резерва

590,00

Біле сухе вино з добірного винограду сорту Шардоне, який виростає в долині Біо Біо.
Витримується в бочках з американського дуба не менше 8 місяців.
Відрізняється повним солом'яним кольором і чистим мінеральним ароматом з нотками стиглого персика і мигдаля.

Chardonnay Reserve

Dry white wine made from selected Chardonnay grape, which grows in the Bio Bio Valley.
It is aged in American oak barrels at least for 8 months. The wine is characterized by a straw color,
clean mineral aroma with notes of ripe peach and almond.

ЧЕРВОНІ ВИНА RED WINE
Мерло

110,00

Червоне сухе вино має багатий бордовий колір і ніжний аромат стиглих червоних ягід.

420,00

Merlot

Dry red wine has a rich burgundy color and a delicate aroma of ripe red berries.

Каберне Совіньон

Червоне сухе вино з складним ароматом червоних ягід з нотками чорного перцю.

420,00

Cabernet Sauvignon

Red dry wine with a complex aroma of red berries with notes of black pepper.

Карменер Резерва

590,00

Червоне сухе вино з добірного винограду Карменер, який виростає в долині Майпо.
Вино витримується в бочках 6 місяців,насичине тонким ароматом чорної смородини, перцю та шоколаду.

Каса Верде Резерва

Dry red wine made from selected Carmenere, which grows in Maipo Valley.
This wine is aged in barrels for 6 months, delicate aroma of black currant, pepper and chocolate.
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Назва/Name

Ціна, грн/Price (UAH)

50г/ml

1пляшка/1 bottle

НОВА ЗЕЛАНДІЯ
Кіа Ора Совіньон Блан Мальборо

750,00

Колір світло-золотистий. В ароматі відчуваються мінерали, аґрус,
цитрусові фрукти, маракуйа. Смак глибокий, стійкий, питкий та освіжаючий.

Kia Ora Sauvignon Blanc Marlborough
The color is light golden. The nose is with minerals, gooseberries,
citrus fruits, passion fruit notes. The taste is deep, persistent, spicy, refreshing.

АРГЕНТИНА
Трапиче Вайнярдс Мальбек

590,00

Багате вино червоного кольору з фіолетовими відтінками, зі сливою та вишнею в ароматі.
Смак округлий з нотами трюфелю та ванілі.

Trapiche Vineyards Malbec
The color is rich with violet shades. The nose has fragrant plums and cherries notes.
The taste is rounded with notes of truffle and vanilla.

КРІПЛЕНІ ВИНА FORTIFIED WINE
Рамош Пінто Рубі Порто

90,00

1350,00

Колір вина насичений червоний. Аромат виражається відтінками малини,
ожини, вишні, ожини та спецій (кориця). Смак - фруктовий, з нотками шоколаду та довгим післясмаком.

Ramos Pinto Ruby Porto
The colour of wine is saturated red. The aroma is remarkable with tints of raspberries,
blackberries, cherries, blackberries and spices (cinnamon). The taste is fruity with notes
of chocolate and has long aftertaste.

Барбадійо Олоросо Дульче Эва Крим
Багатий аромат вина має благородні ноти дуба, сухофруктів, слив і родзинок.
Смак сухий з солодкими відтінками, структура м'яка.

Barbadillo Oloroso Dulce Eva Cream
The rich aroma of wine has noble notes of oak, dried fruits, plums and raisins.
The taste is dry with a touch of sweetness, the structure is soft.
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90,00

1350,00

Затверджую
Директор ________________________
Гол. Бухгалтер _____________________
Шеф Кухар _____________________
Ст. бармен _______________________
Ціни, наведені на всіх сторінках вірні та вказані в національній валюті України — гривні.

