
Асорті фермерських сирів з медом та горіхами / Assorted cheeses with honey and nuts 200/50 240

Філе оселедця  пряного посолу з підкопченою картоплею /                                                                               

Spiced salting herring fillet with smoked potatoes
200 139

Українська м'ясна гастрономія / Ukrainian cood meat gastronomy 200/60/30 325

Українське сало на любий смак. Подається з національними соусами хріном та гірчицею /       

Ukrainian lard for every taste. Served with national horseradish and mustard sauces
200 185

Домашні різносоли / Homemade pickles 250 125

Овочева грядка. Асорті сезонних овочів з духм'яною зеленню /                                                               

Vegetable patch. Seasonal vegetables platter with sweet-smelling  greens
350 155

Карпачо з ніжної телятини, маринованої в гранатово-вишневому соусі. Подається з руколою та 

каперсами /                                                                                                                                                                            

Tender veal carpaccio marinated in pomegranate-cherry sauce. Served with arugula and capers

100/100 195

Брускета зі слайсами авокадо, томатами, руколою і соусом Унагі з сиром Моцарела /

Bruschetta with avocado slices, tomatoes, arugula and Unagi sauce with Mozzarella cheese
240 158

Сендвіч Клаб с куркою  / Chicken Club Sandwich 450 215

Салат по-селянськи зі свіжих овочів, пахучою домашньою олією /                                                          

Peasant salad with green vegetables and homemade sun oil
250 105

Салат з молодої капусти та огірком з пахучою олією /                                                                                         

Salad of young cabbage and cucumber with fragrant oil 
170 100

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ 

САЛАТИ 



Салат Олів'є з куркою під домашнім соусом / Olivier salad with chicken in homemade sauce 220 158

Теплий салат Страчетті з ніжною телятиною / Warm salad Strachetti with veal 180 275

Салат Грецький з  сиром Фета, свіжими овочами та маслинами /

Greek salad with Feta cheese, fresh vegetables and olives
240 143

Салат Цезар з філе лосося / Caesar salad with salmon fillet 220 253

Салат Цезар з курячим філе теріяки та хрусткими чіпсами /                                                                          

Caesar salad with teriyaki chicken fillet and crispy chips
220 187

Український червоний борщ, з фірмовим салом та пампушками /                                                            

Ukrainian red borsch: beet root and cabbage soup, original salo (salt pork) and pampushki (garlic donuts)
300/60/60 128

Наваристий бульйон з курчати з овочами та перепелиним яйцем /                                                                

Rich chicken broth with vegetables and quail egg
300 87

Окрошка на квасі або кефірі / Okroshka with kvass or kefir 300 123

Котлета по-Київські з  картопляним пюре і винним соусом /

The dish chicken Kiev with mashed potatoes and wine sauce
160/150/30 187

Курча Тандурі з грушовим тар-таром та манговим пюре /                                                                               

Tandoori chicken with pea tartar and mango puree
250/100 325

Курячі крильця в кунжуті з додаванням соусу Барбекю / Chicken wings with sesame and BBQ sauce 200/30 120

Дорадо на грилі з листям салату та лимоном* / Grilled dorado with lettuce and lemon* 100/50 245

Спинка лосося з чорним рисом / The back of the salmon with black rise 130/100/50 375

Телятина гриль з гарніром та журавлиним соусом / Grilled veal with vegetables and granberry sauce 200/100/50 335

Стейк Рібай* / Ribeye Steak* 100 480

Чалагач на грилі з картопляним пюре і хроном /Chelogach grilled mashed potatoes and horseradish 200/30 276

Вареники власного приготування / Homemade dumplings 250/30 138

ПЕРШІ СТРАВИ

ОСНОВНІ СТРАВИ



Перепілка сувід з припущеними овочами та соусом Ткемалі /                                                                         

Sous Vide Quail with stewed vegetables and Tkemali sauce
180/100/30 315

Деруни з беконом / Potato pancakes with bacon                                                                                  160/30 115

Паста Карбонара з беконом і деревними грибами / Carbonara pasta with bacon and muers 250 195

Різотто з морепродуктами / Risotto with seafood 250 240

Різотто з білими грибами, крем-сиром та зеленим соусом /                                                                          

Risotto with white mushrooms, cream cheese and green sauce
250 237

Шашлик зі свинини (ошийок)* / Steak pork neck *                                                                                             100 128

Шашлик з курячого філе* / Chicken fillet shashlik *                                                                                         100 112

Скумбрія на грилі* / Grilled mackerel  *                                                                                                     100 93

Лаваш з сиром сулугуні та зеленню / Pita bread with suluguni cheese and herbs                                                        200 145

* Ціна вказана за 100 г

* The price is for 100 g

Ягідний / Berry 50 45

Кисло-солодкий, пікантний / Sweet and sour, pungent sauce 50 45

Барбекю / BBQ 50 45

Тар-тар / Tartar 50 45

Аджика / Adjika sauce 50 45

Наршараб / Narsarab 50 45

Хлібний кошик / Bread basket                                                                                    120 45

Картопля по-домашньому з хрусткою смаженою цибулею та грибами /                                         

Homemade potatoes with crisp fried onions and mushrooms
200 79

 МАНГАЛ МЕНЮ

СОУСИ

ГАРНІРИ



Картопляне пюре з вершками / Mashed potatoes with cream 200 79

Картопляна соломка в паприці / free / Straw potato with paprika/ free 200 79

Рис з овочами та шафраном / Rice with vegetables and saffron 200 85

Овочі гриль в прованських травах / BBQ vegetables with Provencal herbs 200 115

Вафельний домашній торт / Homemade waffle cake 100 83

Штрудель вишнево-яблучний з ванільним морозивом / Cherry apple strudel with vanilla ice cream 150/50 105

Фруктова тарілка / Assorted fruits 1350 550

Сирники / Сottage-cheese pancake 150/30/30 115

Солодкі вареники з вишнею / Sweet cherry dumplings 250/30 135

Морозиво в асортименті / Сhoice of ice cream 50 40

Морс, узвар, компот / Mors, uzvar, compote 250 50

Ціни вказано в гривнях. Обслуговування +10%

Венеціанський острів, 1, Гідропарк

Київ, Україна, 02002

All prices are in UAH. Service Fee +10%.

1, Venice Island, Hydropark

Kyiv, Ukraine, 02002

ДЕСЕРТИ

Restaurant GRAND PIANO  +38 067 466 98 76 


