Незважаючи ні на що,
ми щасливі годувати вас
рибою та морепродуктами
завжди ваша

ОсновнI страви

Закуски
Оселедець матіас /
129
дунайський слабої солі
з відварною картоплею
Тюлька слабої солі
55
з картоплею
Оселедець голландський
187
слабої солі з відварною
картоплею
Одеський форшмак з оселедця 75
матіас / дунайського оселедця /
ставриди
Кав’яр щуки солений
172
пастеризований
Намазка лососева
98
Тар-тар із лосося з кав’яром
192
закарпатської щуки
Тар-тар із тунця
257
з пюре авокадо

салати
Картопляний салат
з чорноморським анчоусом /
дунайським оселедцем
«Олів'є» з лососем /
тигровими креветками
«Олів’є» з м’ясом мідій / рапан
Зелений салат на вибір:
м’ясо рапан /
кальмар атлантичний /
бебі восьминіг
Салат із свіжих овочів
з сиром фета
Рукола з тигровими
креветками, томатами черрі
та пармезаном
Цезар з фореллю слабої
солі / лососем

85
158
96
153

129
195
176

Супи
Чорноморська юшка
Гарбузовий суп з рапаною
та сиром камамбер
Гороховий суп з копченим
дунайським оселедцем
Солянка рибна

62
98
65
147

М’ясо рапан з грибами
та томатами черрі
у вершковому соусі
М’ясо рапан з квасолею
і овочами в томатному соусі
Ризото з морепродуктами
Спагеті з морепродуктами
Рибні котлети з
картопляним пюре
із судака та лосося /
із тріски та рапан /
із морського окуня та креветок
Пельмені з морським окунем
та креветками
Філе лосося під соусом «Унагі»
з вершковим рисом
Дорадо / сібас з овочами-гриль
Соте з морепродуктів:
м’ясо мідій, рапан, бебі кальмари,
креветки у вершковому /
томатному / часниковому соусі

162
162
184
186
182
132
158
128
278
268
680

МIдI
порцiя 500 грам
Оберіть улюблений соус

вершковий /
винно-часниковий /
томатний / сирний

ГарнIри

Вершковий рис
Овочі-гриль
Картопля
варена / пюре / смажена
Кус-кус з овочами та м`ятою

96

52
86
52
58

солодке
Вафельний торт

57

риба смажена
порцiя 300 грам
Барабуля чорноморська
Барабуля атлантична
Ставридка
Бичок кнут
Сарган
Кефаль Сингіль
Конгріо (кінг кліп)
Корюшка (Фінляндія)
Луфар

313
353
223
234
403
223
266
248
331

морепродукти
порцiя 300 грам
смажені або приготовані у соусі
томатному / вершковому / часниковому

Креветка чорноморська
Хвости чорних
тигрових креветок
М’ясо мідій
М’ясо рапан
Кальмар атлантичний
Бебі кальмар
Морський гребінець
Бебі гребінець
Бебі восьминіг

90
504
241
281
266
306
846
673
450

устрицi

Ірландія
Святий Патрік №2
Україна
Чорноморка №3
Франція
Фін де клер №0
Фін де клер №1
Фін де клер №2
Фін де клер №3
Сан Флауер №1
Жилардо спесіаль №2
Біла перлина №2
Чорна перлина №2
Поезія №2
Рожева Тарбур’єш №1

58
28
65
56
48
19
82
98
84
84
90
115

НА САМОВИВІЗ–20%
ЛІВИЙ БЕРЕГ
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