
Айвенго

Моє справжнє ім’я 
Айвенго. Мені 25 
років, я син саксон-

ського пана Седріка Ротервудсь-
кого. На лицарському турнірі я 
виступаю під іменем Дездішадо, 
що в перекладі з іспанської оз-
начає Позбавлений Спадку. Так- 
так, рідний батько позбавив 
мене спадку, вважаючи зрадни-
ком через те, що я виступив в 
Хрестовий похід разом з Річар-
дом I-им, королем-норманом. 
Я кохаю леді Ровену, але батько 
й чути не хоче, щоб його син 
одружився з особою королівської 
крові. Леді Ровена повинна одру-
житися з Ательстаном.
Я, як справжній лицар, вболіваю 
за долю народу, беру участь у 
лицарських турнірах, захищаю 
несправедливо скривджених, 
готовий ризикувати власним 

www.aivengo.rv.ua
+38 (095) 150-54-17 — ресторан 

+38 (050) 662-74-62—готель 
instagram: aivengorivne
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життям заради дами. Спочатку, 
п’ять лицарів-заводіїв викликають 
на бій усіх охочих. Потім, кожний 
лицар, який бере участь у турнірі, 
має право обрати собі супротив-
ника із п’яти заводіїв. Для цього він 
повинен лише торкнутися списом 
його щита. Дотик тупим кінцем 
означає, що лицар бажає змагати-
ся тупою зброєю, тобто списами з 
пласкими дерев’яними наконечни-
ками або «зброєю ввічливості», — 
у такому випадку єдиною небезпе-
кою було зіткнення вершників. Але 
якби лицар доторкнувся до щита 
вістрям списа, це означало б, що 
він бажає битися на смерть, як у 
справжніх боях. Після того як кожен 
із учасників турніру переломить 
спис по п’ять разів, принц оголо-
сить, хто став переможцем у зма-
ганні першого дня, і накаже видати 

йому приз — бойового коня 
дивовижної краси й незрівнян-
ної сили. До цієї нагороди пе-
реможцеві надавалася особлива 
честь самому обрати королеву 
кохання й краси. На закінчення 
оголошувалося, що наступно-
го дня відбудеться загальний 
турнір; у ньому зможуть взяти 
участь усі присутні лицарі, їх 
розділять на дві рівні партії, 
і вони чесно й мужньо бити-
муться, поки принц Джон не 
подасть сигналу до закінчення 
змагання. Услід за тим обрана 
напередодні королева кохання й 
краси увінчає лавровим вінком 
зі щирого золота лицаря, якого 
принц визнає найгіднішим з 
усіх. На третій день були при-
значені змагання в стрілянні з 
луків, бій биків та інші розваги 
для простого люду.

Меню 
справжнього лицаря та його ледi



Ярмарок холодних 
наїдків / Cold appetizers

Дошка делікатесів/Delicatessen 
board

270г 247

(Хамон, сиров’ялена ковбаса, мисливські ковбаски, копчене м’ясо, маслини, 
горішки,  чіпси з лаваша, сир камамбер, соус/ jamon, raw sausage,hunting 
sausages, smoking meat, olives, nuts, pita chips, Camembert cheese, sauce)

Різносоли замку /Pickles castle 400г 137
(Сливи мариновані, огірки солоні, перець маринований, помідори солені та 
морква по-корейські / plums marinated, pickled cucumbers, pickled peppers, 
pickles and korean carrot)

Плато сирів / Cheese platter  185 г 206

Карпаччо із лосося / Salmon 
carpaccio

130 г 286 

Скумбрія маринована у 
томатному соусі / Marinated 
mackerel in tomato sauce

 300 г 176 

Оселедець з картоплею/
Herring with potatoes   

280 г  89 

 (Слабосолений оселедець зі смаженою картоплею, міксом салату та 
часниковим соусом/Slightly salted herring with fried potatoes, salad mix and with 
garlic sauce)

Яловичий тар-тар з 
горіховим соусом та беконом/
Beef tar-tar with nut sauce and 
bacon

240 г 173

Таріль м’яса/Home-made meat 
appetizer 

350 г  296 

(Буженина печена, ковбаса домашня, бочок зі спеціями печений та паштет 
печінковий/Baked ham,home-made sausage, spiced smoked frank and liver pate)

Язик з соусом із білого хріну/
Tongue with a white horseradish 
sauce

190 г 169  

Українська спокуса/Ukrainian 
temptation 

150 г 139 

(Сало солене, бочок зі спеціями та мелене сало з часником/Salted salo, spiced 
smoked frank lard with garlic)

Салати / Salads

Теплий з овочами та руколою/Hot 
salat with vegetables and ruccola

200 г 129 

(Приготовлені на грилі цукіні, помідори, болгарський перець, печериці, вимі-
шуються з руколою та заправлені часниково-бальзамічним соусом / Grilled 
eggplant/ zucchini, tomatoes, sweet peppers, mushrooms, onions mixed with 
ruccola and dressed with garlic and balsamac sauce)

Зі свіжих овочів на подушці з 
крему-бринзи/Fresh vegetables 
salad with brinza cheese cream

250 г  129 

(Огірки,помідори,болгарський перець,листя салату,ботавії та молодої зелені, 
ріпчаста цибуля, маслини, каперси / cucumber, tomatoes, bell pepper, mix salad, 
micro greens, red onions, olives, capers)

Цезар з куркою/лососем/
креветками / Caesar with chicken/
salmon/shrimps 

210 г
210 г
200 г

139 
 239  
229 

(Листя айсберга та мікс салату з фірмовою заправкою «Цезар», сиром 
пармезан, перепелиними яйцями, крутонами, ніжним смаженим курячим філе/
слабосоленим лосоcем/креветками та помідорами чері/Lettuce iceberg and mix 
salad with brand Caesar dressing, parmesan cheese, quail egg, croutons with garlic, 
light salted salmon/salmon/shrimps and cherry tomatoes)

Олів’є з креветками / Olivier with 
shrimps

220 г 229

(Картопля та морква варені, огірки солені, яйця перепелині, креветки, ікра 
червона,  заправлений майонезом / Potatoes and carrots fre cooked, pickled 
cucumbers, quail egg,  shrimps, red salmon caviar, dressed with mayonnaise)

З оленини / Venison salad 260 г 199
(Обсмажене м’ясо оленя з додаванням айсбергу, міксу салату, помідорів чері, 
смаженої картоплі, синьої 
цибулі, м’яти та сиру бринзи заправлений соусом айолі/Fried venison with 
iceberg, lettuce mix, cherry  tomatoes, fried potatoes, blue onions, mint and brynza 
cheese seasoned with aioli sauce)

Айвенго/ Aivengo 190 г   179 
 (Телятина гриль з маринованою моццарелою, міксом салату, помідорами чері 
та крутонами, заправляється соусом/Beef grill with marinaded mozzarella, 
salad mix, tomatoes and croutons seasoned with sauce)

З печінкою кролика /  With rabbit 
liver  

250 г  179 

(Смажені печіка кролика та баклажани, мікс салату, помідори чері,цибулевий 
конфітюр,  заправляється  гранатовим соусом / Fried rabbit liver and eggplant,mix 
salad, cherry tomatoes,onion confiture, seasoned grenade sauce)



Ярмарок  гарячих наїдків / 
Hot appetizers

Банош з лісовими грибами та бринзою / Banosh, 
corn polenta with wild mushrooms and brinza chesse

250 г 168

Креветки смажені / Fried shrimp 3а 100 г 340

Млинці з грибами та язиком під соусом парме-
зан/Pancakes with mushrooms and tongue with 
parmesan sauce

240 г 183

Деруни з бринзою та сметаною / Deruny with 
brinza chesse sour cream

220/100 г 96

Деруни з лососем та крем сиром / Deruny wich 
salmon and cream cheese

280 г 156

Деруни з лісовими грибами/Deruny with wild 
mushrooms

220/100 г 99

Вареники з картоплею та грибами заправлені 
шкварками / 
Vareniks with potatoes and mushrooms seasoned 
crackers"

210/30 г 81

Шпинатні пельмені з телятиною /  
Spinach dumplings with veal

  210/15 г 98

Паста з кроликом / Paste with a rabbit 250 г 186

Бобер тушкований з овочами / Beaver stewed with 
vegetables

280 г 296

 На перше / 
First courses

Борщ 
український з 
пампушками / 
Borsch with garlic 
bread

 300 г 96 

Бульйон курячий 
з локшиною/
Chicken broth 
with noodles

300 г 87 

М’ясний суп/
Meat soup

300 г  89 

Лагман/Lagman a 
la Uzbekian

300 г 126 

Крем-суп з 
гарбуза та 
беконом /
Pumpkin cream 
soup with bacon 

250 г 117 



Страви з тандира / Tandyr dishes
Шашлик зі свинини/ Pork shashlyk за 100 г 96 

Стейк зi свинини/ Pork steak за 100 г 99 

Ребра гриль BBQ / BBQ grill ribs за 100 г  92 

Стейк з телятини/Veal steak за 100 г 149 

Каре  телятини з соусом  /   Kare veal with sauce за 100 г 129 

Стейк з індички під  соусом пармезан/Turkey steak 
with parmesan sauce

 за 100 г 103 

Філе курки під сиром блю де овернь/Chicken fillet 
under d'auvergne cheese

200 г 178 

Гарніри / 
Hot appetizers

Овочі на вогні / 
Grilled vegetables 

250 г 109 

(Помідори, перець болгарський, печериці, 
цибуля/ tomatoes, sweet peppers,eggplant/,  
mushrooms, onions)

Картопля гриль / 
Grilled potatoes 

300 г 79 

(Картопля приготовлена на грилі з копченою 
грудинкою, заправлена часниковим соусом та 
подається зі сметаною/Grilled potatoes with 
smoked breast seasoned with garlic sauce and 
served with sour cream)

Картопля Фрі / 
French fries

200 г 69 

Картопля пюре/
Mashed potatoes

200 г 36 

Дикий рис з 
овочами /
Wild rice with 
vegetables

220 г 89 

Булгур зі 
шпинатом та 
пармезаном 
/ Bulgur with 
spinach and 
parmesan

200 г 89 



Гарячі рибні страви / Hot fish dishes

Сібас-гриль / Grilled seabass  за 100 г 189

Лосось гриль з лимонним соусом /Salmon with 
lemon  sauce

за 100 г 260

Короп смажений шматочками /Carp fried pieces  за 100 г 99 

Форель запечена з грибами та сиром/River trout 
baked with mushrooms and cheese

за 100 г 99 

Дорадо з лимонним соусом / Dorado with lemone 
sauce

за 100 г 180 

Філе сома на подушці з шпинату / Catfish fillet on 
a spinach pillow

280 г 259 

Соуси  / Sauces

Хрін/
Horseradish

100 г 31 

Аджика/Adzjika  100 г 41 

Гострий до 
м’яса/Spicy to 
meat

100 г 26 

Білий до риби/
White sause for 
fish

100 г 26 

Тар-тар/Tartar 
sauce

 100 г 36 

Лимонний соус 
/ Lemon sauce

100 г 99 

Вершкові соуси / Creamy sauce

Грибний/
Mushroom 
sauce

100 г 66 

Пармезан/
Parmesan sauce

100 г 79 

Гірчичний/
Mustard sauce

100 г 52 

Сметана / Sour 
cream

100 г 27 

Гарячі м’ясні страви / Hot meat dishes

Язик з булгуром під сирним соусом/Beef tongue 
with bulgyr and cheese sauce

280г 279 

Качина ніжка конфі з морквяним пюре/Duck leg 
confit with carrot pure

за 100 г 225

Стейк Рібай/Ribeye steak за 100 г 169 

Свинина з сирним соусом/Pork with cheese sause 200 г 173 
(Подається з броколі, печерицями та помідорами чері/Served with broccoli, 
mushrooms and cherry tomatoes)

Медальйон з телятини під вершково-гірчичним 
соусом/Veal medallion with cream and mustard 
sauce

160г 189 

Телятина під грибним гратеном/Beef with a 
mushroom gratin

 200 г 251 

Біфштекс з телятини та моцареллою на подушці  
з баноша/Chopped beef steak with mozzarella and 
banosh

280 г 251 

Піджарка по-домашньому / Fried meat and salo 
with onion

240 г 189 



Млинці / Pancakes

Млинці з сиром та родзинками/Pancakes with 
cottage cheese and raisins

210 г 126

Млинці з вишнями/Pancakes with canned cherries 210 г 131 

Млинці з маком/Pancakes with poppy seeds  210 г 99 

Млинці з яблуками/Pancakes with apples 160 г  79 

Млинці асорті/Pancakes mix 250 г 139 
(Мак, вишня, домашній сир, морозиво/Poppy seeds, canned 
cherries, cottage cheese, ice-cream)

Сирники з родзинками, сметаною, шоколадом 
та медом/Cottage cheese pancakes with raisins, 
sour cream, chocolate and honey

210 г 129 

Солодощі давньої 
Європи / Dessert

Десерт дня/
Desert of the day                                                                                                                                              
Запитуйте офіціанта/
Check with the waiter

Шоколадний 
фондан з 
морозивом/
Chocolate 
fountain with 
ice-cream

130 г 99 

Тірамісу/
Tiramisu

130 г  103 

Фруктова 
тарілка/Fruit 
platter

 500 г 136

Морозиво / 
Ice-cream

Із солоною кара-
меллю та кедро-
вим горіхом / 
With salty caramel 
and cedar

160 г 126 

З шоколадом / 
with hot chocolate

150 г 96 

Зі смаженим 
бананом та 
мигдальними 
пластівцями/ 
With fried banana 
and almond flakes

160 г 126 

Фреші / 
Fresh juice

Грейпфру-
товий/
Grapefruit 
fresh juice

за  100 мл  44 

Апельсино-
вий/Orange 
fresh juice

за  100 мл 51

Лимонний/
Lemon fresh 
juice

за  100 мл 44

Яблучний/
Apple fresh 
juice

за  100 мл 27

Морквяний/
Carrot fresh 
juice

за  100 мл 21



Сніданки / Breakfast

Французький сніданок/French breakfast 280г 209 
(Омлет зі шпинатом під сиром, лосось с/с, тости, масло/Omlette with spinach under cheese, salmon s/s, 
tosats, butter)

Сніданок легкий / Breakfast is light 240г 189 
(Яйця пашот, лосось с/с, авокадо, огірок, крем сир  та чіабата/ Eggs Pashat, salmon s/s, avocado, 
cucumber, cream cheese and onion bread)

Сніданок з лавашом/Breakfastwith pita bread 240 г 92 
(Оката яєшня з сосисками, лаваш з сиром сулугуні та помідорами/Fried eggs wiyh sausages,
pita bread with suluguni cheese and tomato)

Вівсяна каша на воді або на молоці з цукатами, 
курагою, кедровими горіхами та медом / 
Oatmeal with milk or water with candies, dried, 
cedar nuts and honey

300 г 86/109 

Оката яєшня натуральна / з грудинкою / з 
баликом / з ковбасою / Fried eggs / with bacon / 
with ham / with sausage 

150г
190 г 
190г

 190г

49 
73 
76 
71
 

Омлет натуральний /з лісовими грибами та 
сиром сулугуні / з броколі, вяленими томатами 
та сиром пармезан / Omelette/
 with wild mushrooms and suluguni cheese / with 
broccoli, dried tomatoes and parmesan cheese

215 г
280 г
270г

83
121
156

Дари хлібороба
/ Bread

Хлібна корзи-
на/Bread basket

1 шт 59 

Хлібна корзи-
на мала/small 
bread basket

1 шт 39 

Пампушки 
з часником/
Garlic bread

2 шт 19 

Шоті/Pita 1 шт  36 

Справжній лицар 
бере до пива

Мацик до пива/ 
Cured pork meat 
to beer

 50 г  69 

Бастурма/
Basturma

50 г  66 

Фісташки/
Pistachios

за 100 г 89 

Горішки/Nuts  35 г 32 



ITALY / ІТАЛІЯ
Vicentini Agostino Soave 
- dry white / cухе біле

702

Pinot Grigio Cantina Di 
Castelnuovo - dry white 
/ cухе біле

390

SPAIN / ІСПАНІЯ
Castillo San Simon 
Chardonnay dry white/ 
сухе біле

315

ПОРТУГАЛІЯ / PORTUGAL
Alianca Casal Mendes 
Vinho Verde - semi-dry 
white /напівсухе біле

450

НІМЕЧЧИНА / GERMANY
Peter Nicolay Riesling 
Feinherb - semi-sweet 
white / напівсолодке 
біле

630

CHILE / ЧИЛІ
Santa Cecilia - semi-
sweet white / напівсо-
лодке біле

414

Sarmientos Sauvignon 
Blanc - dry white /сухе 
біле

440

Chardonnay Reserva - 
dry white /сухе біле

675

NEW ZEALAND / НОВА ЗЕ-
ЛАНДІЯ

Sauvignon Blanc 
Marlborough Sun - dry 
white /сухе біле

795

FRANCE/ФРАНЦІЯ
Bourgogne Couvent des 
Jacobins  Chardonnay- 
dry white/сухе біле

1650

CHILE / ЧИЛІ
Tarapaca Plus - dry red 
/ сухе червоне

960

Cabernet Sauvignon 
Sarmientos -dry red/ 
сухе червоне

440

Santa Cecilia - semi-
sweet red / напівсолод-
ке червоне

414

ITALY / ІТАЛІЯ
Santoro Montepulciano 
d'Abruzzo - dry red / 
сухе червоне

522

Vicentini Agostino 
Valpolicella - dry red / 
сухе червоне

702

Chianti Tenuta Di 
Campriano - dry red / 
сухе червоне

702

SPAIN / ІСПАНІЯ
Castillo San Simon 
Shiraz dry red/ сухе 
червоне

315

GEORGIA / ГРУЗІЯ
Saperavi - dry red / сухе 
червоне

468

Alazani Valley -  semi-
sweet red / напівсолод-
ке червоне

468

Kindzmarauli - semi-
sweet red  / напівсолод-
ке червоне

645

 Alianca Casal Mendes 
Rose semi-dry rose/ 
напівсухе рожеве

450

White wines / 
Білі вина

Red wines / 
Червоні вина

Rose wine / 
Рожеве вино

за пляшку

за пляшку

за пляшку

GEORGIA / ГРУЗІЯ
Alazani Valley - semi-
sweet white / напівсо-
лодке біле 

468

Tsinandali - dry white /
сухе біле

468

UKRAINE / УКРАЇНА
Villa Tinta 
Sukholimanskiy - dry 
white /сухе біле

270

FRANCE / ФРАНЦІЯ
Bourgogne couvent des 
Jacobins -dry red / сухе 
червоне

1650

ARGENTINA / АРГЕНТИНА
Portillo Malbec - dry red 
/ сухе червоне

738

NEW ZEALAND / 
НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Brancott Estate Pinot 
Noir Marlborough - dry 
red /сухе червоне

795

UKRAINE / УКРАЇНА
 Colonist Merlot - dry 
red /сухе червоне

468

Villa Tinta Odessa Black 
- dry red /сухе червоне

270



Taittinger Reserve - brut, 
white / сухе біле

3600

Prosecco Rivani Schenk  - 
brut, white / сухе біле

619

Lambrusco dell'emilia - 
sweet, rose and white / 
солодке рожеве та біле

449

Martini Asti - sweet, white 
/ солодке біле

690

Cava Jaume Serra Brut - 
brut, white / біле сухе

659

Fragolino - semi-sweet, red 
/ напівсолодке червоне

319

Champagne and 
sparkling wines/

Шампанське 
та ігристі вина

Sauvignon Blanc 
Marlborough Sun - 
dry white / 
сухе біле

65

Vicentini Agostino 
Soave - dry white / 
сухе біле

56

Alazani Valley - 
semi-sweet white,red 
/ напівсолодке біле, 
червоне

31

Tarapaca Plus - dry 
red / сухе червоне

71

Brancott Estate 
Marlborough Pinot 
Noir dry red/ черво-
не сухе

59

Kindzmarauli - 
semi-sweet red / на-
півсолодке червоне

49

Absolut Elyx 1680 120

Absolut Vodka 620 62

Absolut  Lime/
Grapefruit

868 62

Nemiroff Оригінал 290 29

Nemiroff Де Люкс 440 44

Nemiroff Де Люкс 
медова з перцем

440 44

Nemiroff Терпкий 
помаранч

460 46

Nemiroff Пекуча 
груша

460 46

Nemiroff Дика 
журавлина

460 46

Nemiroff Лєкс 650 65

Hunting Lodge 714 51

Becherovka 1260 63

Jagermeister 1840 92

Peter Busch 
Killepitsch 
Liquor

1920 96

Baileys Original 2640 132

Vana Tallinn 850 85

Grande Absente, 
Domaines de 
Provence

2740 137

Sambuca Strega 1610 115

Lillet 885 59

Ararat Apricot 1150 115

Ararat 5 * 960 96

Ararat Ani 7 YO 1610 115

Martell XO 10990 785

Martell VSOP 3654 261

Martell VS 2394 171

Tisa 6-7 years 1400 140

Klinkov VS 520 52

Sandeman 
Imperial

1246 89

Sarajishvili VS 1330 133

A glass of wine / 
Келих вина

Vodka / Горілка

Liqueur and Bitters /
Лікери та Настоянки

Cognac / Коньяк

за пляшку

за пляшку

за пляшку

за 50 мл

за 50 мл

за 50 мл
за 50 мл

за пляшку за 50 мл

Filipetti Bianco 540 27

Filipetti Rosso 540 27

Filipetti Extra 
Dry

540 27

Vermouth / Вермути
за пляшку



Olmeca Altos 
Plata  
Agave 100%

1792 128

Olmeca Altos 
Reposado
Agave 100%

1792 128

Beefeater 1800 90

Beefeater Pink 
Strawberry

1288 92

Medovukha 580 29

Kalganivka 580 29

Zubrivka 580 29

Khrinovukha 580 29

Smorodyna 580 29

Vynohradivka 580 29

Vyshnivka 580 29

Borjomi / 
Боржомі

0,5 л 93

Carpathian 
Mineral Waters/ 
Карпатська 
Джерельна -  
негазована, силь-
ногазована скло

0,5 л 45

Evian / Евіан 0,3л/0,5л 70/85

Sandora juice 
in assortment / 
Сік Сандора в 
асортименті 

0,4л/1,0л 48 / 120

Stewed fruit / 
Узвар

0,4л/1,0л 20  / 50

Morse / Морс 0,4л/1,0л 24 / 60

Pepsi / Пепсі 0,3 л 33

Pepsi, 7 up, 
Mirinda, 
Evervess / Пепсі, 
Севен ап, Мірін-
да, Евервес

0,25 л 33

Pepsi, 7 up, 
Mirinda / Пепсі, 
Севен ап, Мірін-
да

0,5 л 35

Pepsi, 7 up / 
Пепсі, Севен ап

1,0 л 49

Stella Artois 72 50

Hoegaarden 
White

128 85

Leffe 125 83

Tequila / Текіла

Gin / Джин

Bitters / Настоянки

Filling / Наливки

Mineral water / 
Мінеральна вода

Soft drinks / 
Безалкогольні напої

Draft beer / 
Пиво розливне

за пляшку за 50 мл

за пляшку за 50 мл

за пляшку за 50 мл

за пляшку за 50 мл

за пляшку за 50 мл

0.5 л 0.33 л

Havana Club 
Anejo 3 Anos

1480 74

 Havana Club 
Anejo  Especial

1560 78

Havana Club 
Anejo 7 Anos

2640 132

Rum / Ром
Aberlour 12 YO 2968 212

Chivas Regal 12 
YO

3600 180

Ballantine's 
Finest

1760 88

Ballantine’s 
Brasil Lime

1190 85

Tomatin Legacy 2366 169

Jameson Crested 2016 144

Jameson 2060 103

Jameson Stout 
Edition

1652 118

Jameson IPA 
Edition

1652 118

Jack Daniel's 2700 135

Jack Daniel's 
Tennesseе Honey

2600 130

Whisky / Віскi
за пляшку за 50 мл



Lillet Le Blanc                                                                                                                                       
(Lillet Le Blanc, Ararat 
Apricot, медовий сироп, сік 
апельсина, фреш лайма та 
розмарин)

130 мл 109

Sex on the Beach 
(Nemiroff Оригінал, Піч Трі, 
сік апельсиновий, 
сироп гренадін, апельсин, 
коктейльна вишня)

220 мл 129

Gin&Tonic Pink                                                                                                                              
(Beefeater Pink, швепс, тонік, 
огірок, м’ята)

230 мл 109

French 75                                                                                                                                           
(Lambrusco Bianco dry, 
Beefeater dry, лимонний 
фреш, цукровий сироп, 
коктельна вишня)

150 мл 106

Paloma                                                                                                                                                
(текіла, сік грейпфрутовий, 
сік лайма, медовий сироп, 
мінеральна вода, грейп-
фрут)

155 мл 136

Painkiller Fin                                                                                                                                              
(горілка, сік ананаса, сік 
апельсина, вершки, кокосо-
вий сироп, апельсин)

190 мл 106

Blue whale 
(Nemiroff Терпкий 
помаранч,
Blue Сuracao, сік ананаса, 
сік апельсина, сік лайма, 
лимонний сік, вишня 
коктельна

120 мл 89

Aperol
(Luxardo Aperitivo, 
шампанське, мінеральна 
вода, апельсин)

220 мл 129

Hawaiian 
(Blue Сuracao, Havana Club 
Anejo 3 Anos, ананасовий 
сік, молоко кокосове)

250 мл 186

The Vasya 
(Nemiroff Оригінал, фреш 
лимонний, сироп гренадін)

50 мл 69

Mojito is 
nonalcoholic 

220 мл 59

Mojito 200 мл 126

COFFE / КАВА

ЧАЙНА КАРТА

Hot drinks / 
Гарячі напої

Espresso /  Espresso /  
ЕспрессоЕспрессо

40 мл40 мл 3232

Americano / Americano / 
АмериканоАмерикано

100 мл100 мл 3232

Cappuccino / Cappuccino / 
КапучиноКапучино

200 мл200 мл 4646

Latte / ЛатеLatte / Лате 200 мл200 мл 4949
(coffe, milk, milk foam, syrup / кава, молоко, (coffe, milk, milk foam, syrup / кава, молоко, 
молочна піна, сироп)молочна піна, сироп)
Matcha LatteMatcha Latte 150 мл150 мл 100100
Coffee Ice-cream  Coffee Ice-cream  
/ Кава Айс-крем / Кава Айс-крем 
холодна холодна 

150 мл150 мл 5151

(coffe, ice-cream, syrup / кава, морозиво, сироп)(coffe, ice-cream, syrup / кава, морозиво, сироп)
Irish Coffee / Irish Coffee / 
Кава Кава 
по-Ірландськипо-Ірландськи

200 мл200 мл 109109

(coffe cocktail with irish whisky and creams (coffe cocktail with irish whisky and creams 
/ кавовий коктейль з ірландським віскі та / кавовий коктейль з ірландським віскі та 
вершками)вершками)
Coffee Vana Tallin Coffee Vana Tallin 
/ Кава  Vana / Кава  Vana 
TallinTallin

200 мл200 мл 106106

( coffe cocktail with tender liquer and creams ( coffe cocktail with tender liquer and creams 
/ кавовий коктель з ніжним лікером та / кавовий коктель з ніжним лікером та 
вершками)вершками)
Crem coffe with Crem coffe with 
ligueur / Крем ligueur / Крем 
кава з лікеромкава з лікером

200 мл200 мл 9696

( coffe cocktail with tender liquer and creams ( coffe cocktail with tender liquer and creams 
/ кавовий коктель з ніжним лікером та / кавовий коктель з ніжним лікером та 
вершками)вершками)
Milk / МолокоMilk / Молоко 100 мл100 мл 66
Cream to coffee / Cream to coffee / 
Вершки до кавиВершки до кави

1 шт1 шт 66

Royal Breakfast /  
Бленд чорного 
чаю

450 мл 45

Lord Gray / 
Чорний чай з 
бергамотом

450 мл 45

Flowery Jasmine 
/ Зелений чай з 
жасмином

450 мл 45

Alcoholic cocktails / 
Коктейлі алкогольні

Hookah / Кальян

Fruit cup / 
Фруктова чаша

Легкий кальян/
Medium hookah 

290

 Міцний кальян/Hard 
hookah

390

Безлімітний кальян/
Unlimited hookah

2700

Розбитий кальян/
Broken hookah

2500

Апельсин/Оrange 50

Грейпфрут/Grapefruit 70

Kinds of tobacco / Види табака 
Запитуйте офіціанта/

Check with the waiter

Meditative Sencha 
/ Японський 
зелений чай

450 мл 45

Red Aurora / 
Фруктовий 
бленд: полуниця 
та малина

450 мл 45

Golden 
Chamomile / 
Трав’яний бленд: 
ромашка, мед 

450 мл 45

Masala Cacao / 
Трав’яний бленд: 
какао та імбир

450 мл 45

Milky Oolong / 
напівферменто-
ваний  чай

450 мл 50
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