


ВІСКІ                  / WHISKEY

                 Most Wanted                
                 Chivas Regal 12  

                Chivas Regal Royal Salute 21 

                 Jack Daniel's  

                Jack Daniel's Honey  

                Jameson  

                Monkey Shoulder                  
Aberfeldy

КОНЬЯК ТА БРЕНДІ                  / Cognac&Brendi

Metaxa 5 Stars                

                Metaxa Honey Shot                

                Cognac Hardy VS                

                Hennessy VSOP                

ТЕКІЛЛА                  / TEQUILA

Текіла Sierra Reposado 

                Текіла Sierra Silver 

ДЖИН                 / GIN 

FINSBURY Dry Gin 

                BOMBAY SAPPHIRE London Gin  

РОМ                  / RUM

Ром Botafogo White/Gold/Black                

НАСТОЯНКИ                  / TINCTURES

Beilys 

                Campari 

                Jagermeister 

                Sambuca 

                Xenta Absenta  

                Vermuth                

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ                 / SOFT DRINKS 

Red Bull 0,250

                 Вода Боржомі                /  Borjomi 0,5  

                 Вода Моршинська                / Morshynska 0.33  

Coca-cola / Fanta / Sprite 0.33

                 Сік в асортименті                / Fresh juice 0,150  

                 Фреш цитрусовий               /Fresh citrus 0,150  

ГАРЯЧІ НАПОЇ                  / HOT DRINKS

                 Espresso / Americano

                 Капучіно / Лате                 / Cappuccino

Карпатський чай / Carpathian tea

                 Кокосове / мигдальне молоко                 / Milk

                 Мед / Honey  

                 Чай малиновий/обліпиховий                /Fruit Tea

                 Чайник Чаю                /TeaPot 

ПИВО                  / BEER

Kronenbourg                

                Carlsberg                

                Corona                

                Hoegaarden                

                Loffe                

ГОРІЛКА                 / VODKA 

GreenDay organic                

                Finlandia Classic                

                Absolut Classic                

                 Staritsky & Levitski                

Crystal Head vodka                

                Grey Goose                

100₴

100₴

50₴

50₴

35₴

150₴

45₴

65₴

80₴

29₴

25₴

250₴

200₴

150₴

150₴

99₴

99₴

120₴

120₴

120₴

100₴

120₴

140₴

150₴

200₴

200₴

130₴

89₴

150₴

150₴

150₴

100₴

150₴

250₴

170₴

160₴

160₴

150₴

150₴

150₴

500₴

100₴
250₴

1100₴

170₴

170₴

170₴

250₴

50ml

50ml

50ml

50ml

50ml

50ml

50ml

300₴
ЛИМОНАДИ / LEMONADE 0,450 ml

Малиновий                / Crimson

                 Обліпиховий                 / Sea buckthorn

          Полуничний / Strawberry  

                 Цитрусовий                 / Citrus

100₴

100₴

100₴

100₴

Ром Bacardi 170₴

Ром Pyrat 250₴

Martini Hot
Spised Masala

cork fee - 450 UAH



Heets Iqos                

                 Сигаретний набір                 / Cigarette set

ІГРИСТІ ВИНА                  / SPARKLING WINES

 Sauvignon blanc                

                Chianti dry, Decordi, Italy                

                Pinot Grigio dry, Decordi                

                 

 

LONG 

Almond cake                

               Negroni Bulvardie                

               Aperol Spritz                

               Berry Pleasure                

               Cosmopolitan                

               Clover club                

               Contenental sour                

               Cream Soda                

               Don diablo                

               Golden Claus                

               Greek pie                

               Lady whisper                

               Long Island                

               Orange Americano                

               Sazerac                

               Something better                

               Special old fashion                

               Strawberry Fizz                

               The catcher in the rye                

               Wiskey sour                

               Zombie                

                Дайкірі                

              Маргарита                

                

         

                

 Basic               
               Pro               
               Simple               
               

КОКТЕЙЛІ                / COCKTAILS

Fragolino

                Cinzano Prosecco

 

                Prosecco Zonin               

                Martini Asti                

                МОЁТ & CHANDON                 

ВИНО ПЛЯШКОВЕ                / BOTTLE WINE 

КАЛЬЯНИ              

180₴

195₴

170₴

195₴

180₴

180₴

195₴

218₴

195₴

225₴

195₴

195₴

250₴

218₴

215₴

180₴

195₴

225₴

180₴

195₴

250₴

165₴

185₴

100₴

190₴

1199₴

1199₴

4990₴

950₴

700₴

700₴

85₴

89₴

700₴

800₴

600₴

150ml

150ml

бут.

бут.

бут.

cork fee - 450 UAH



Iталiйська м’ясна закуска

Гуакамоле з чiпсами

180₴150/120g

290₴185g

Вартість обслуговування - 10% від суми замовлення

Guacamole with chips

Italian meat appetizer





Bruschetta with salmon

Брускета з печеним перцем

155₴215g

120₴215g

Вартість обслуговування - 10% від суми замовлення

Брускета з лососем

Bruschetta with roasted peppers





Chicken nuggets

Chicken wings

130₴за 100g

130₴200g

Вартість обслуговування - 10% від суми замовлення

Курячi  крильця

Курячi нагетси



Author's burger

Club burger

Vegetable burger

295₴390/100g

250₴230/100g

160₴295/100g

Вартість обслуговування - 10% від суми замовлення

Клаб бургер

Бургер авторський

Бургер овочевий



French fries

95₴200g

Крокети картоплянi

115₴200g

Картоплянi  дiпи 

130₴350g

Вартість обслуговування - 10% від суми замовлення

Картопля фрi

Potato croquettes

Potato dips



Pork neck steak

130₴за 100g

Вартість обслуговування - 10% від суми замовлення

Стейк зi свинного ошийка



Panna cotta

120₴200g

Вартість обслуговування - 10% від суми замовлення

Панна кота





Авторське хіяши
Author's hiyashi

Амадзу
Amadzu

Сяке Дзю
Siake Dzju  

водорості Вакаме, Хіяші Вакаме, чері, 
соус горіхово-кунжутний

свіжі овочі з соусом Амадзу, 
кедровим горіхом та мікро гріном

листя салату, копчений лосось, 
свіжі овочі з пармезаном та 
соусом блю чіз

230g 215₴

260g 11 ₴0

250g 1 52 ₴

САЛАТИ
SALADS

lettuce, smoked salmon,
fresh vegetables with parmesan and
blue cheese sauce

fresh vegetables with amadzu sauce,
pine nuts and micro-green

alga Wakame, Hiyashi Wakame, cherry,
nut and sesame sauce



Рол темпура з вугрем
Roll tempura with eel
норі, рис, крем сир, вугор, ікра тобіко, огірок, 
соус унагі, кунжут, обсмажується в клярі темпура

275/20/15g 245₴

Рол темпура з лососем
Roll tempura with salmon
норі, рис, крем сир, лосось, огірок, ікра тобіко, 
соус кімчі-майо, обсмажується в клярі темпура

275/20/15/50g 245₴

Рол темпура з сурімі
Roll tempura with surimi
норі, рис, крем сир, сурімі, ікра тобіко, огірок, 
обсмажується в клярі темпура

260/20/15g 215₴

ТЕПЛІ РОЛИ
WARM ROLLS

nori, rice, cream cheese, eel, tobiko caviar, cucumber,
unagi sauce, sesame seeds, fried in batter tempura

nori, rice, cream cheese, salmon, cucumber, Tobiko caviar,
kimchi-mayo sauce, fried in tempura batter

nori, rice, cream cheese, cucumber, tobiko caviar,
fried in tempura batter

Ром Botafogo White/Gold/Black                170₴                  Сигаретний набір                 / Cigarette set



Преміум рол з вугрем та кумкватом
Premium roll with eel and kumquat

Преміум рол з грильованим лососем
Premium roll with grilled salmon

Преміум рол з креветкою та манговим мусом
Premium roll with shrimps and mango mousse

норі, рис, крем сир, вугор, сурімі, ікра тобіко, соус унагі, кумкват, 
стружка тунця, авокадо

норі, рис, крем сир, лосось, зелень, кріпсі цибуля, огірок, соус Унагі

норі, рис, огірок, авокадо, крем сир, креветка, ікра тобіко, манговий мус

380/20/15g

355/20/15g

345/20/15g

445₴

335₴

345₴

ПРЕМІУМ РОЛИ
PREMIUM ROLLS nori, rice, cream cheese, salmon, herbs, creepy onions, cucumber, Unagi sauce

nori, rice, cucumber, avocado, cream cheese, shrimps, tobiko caviar, mango

nori, rice, cream cheese, eel, surimi, tobiko caviar, unagi kumquat sauce,
tuna chips, avocado



Авокадо макі
Avocado rolls

Ебі макі
Ebi rolls

Капа макі
Kapa rolls

Сяке кунсей макі
Sake kunsei rolls

Сяке макі
Sake rolls

 

Унагі макі
Unagi rolls

Чіз макі з ікрою тобіко
Cheese roll seeds with tobiko caviar

норі, рис, авокадо

норі, рис, креветка 

норі, рис, огірок

норі, рис, копчений лосось

норі, рис, лосось

норі, рис, вугор, соус унагі

норі, рис, крем сир, ікра тобіко

120/20/15g

120/20/15g

120/20/15g

120/20/15g

120/20/15g

135/20/15g

120/20/15g

75₴

150₴

70₴

115₴

90₴

125₴

180₴

МАКІ РОЛИ
MAKI ROLLS

nori, rice, avocado

nori, rice, cucumber

nori, rice, salmon

nori, rice, cream cheese, tobiko caviar

nori, rice, shrimps

nori, rice, smoked salmon

nori, rice, eel, unagi sauce



СУШІ РОЛИ
SUSHI ROLLS

Каліфорнія в ікрі з вугрем
California in caviar with eel 

Каліфорнія в ікрі з креветкою
California in caviar with shrimp

Каліфорнія в ікрі з лососем
California in caviar with salmon

Каліфорнія в ікрі з сурімі
California in caviar with surimi

Каліфорнія в ікрі з копченим лососем
California in caviar with smoked salmon

Каліфорнія з вугрем в кунжуті
California with eel in sesame seeds

Каліфорнія з копченим лососем в кунжуті
California with smoked salmon in sesame seeds 

Каліфорнія з креветкою в кунжуті
California with shrimp in sesame seeds

норі, рис, вугор, крем сир, ікра тобіко, огірок, авокадо норі, рис, ікра тобіко, крем сир, огірок, авокадо, креветка

норі, рис, лосось, авокадо, крем сир, ікра тобіко, огірок норі, рис, ікра тобіко, сурімі, крем сир, огірок, авокадо

норі, рис, крем сир, копчений лосось, ікра тобіко, огірок, авокадо норі, рис, вугор, огірок, авокадо, соус унагі

nori, rice, smoked salmon, avocado, cucumber норі, рис, креветка, авокадо, майонез, огірок

220/20/15g 220/20/15g

220/20/15g 215/20/15g

220/20/15g 210/20/15g

200/20/15g
205/20/15g

205₴ 180₴

160₴ 180₴

200₴ 190₴

180₴ 170₴

nori, rice, eel, cream cheese, tobiko caviar, cucumber, avocado nori, rice, cream cheese, tobiko caviar, cucumber, avocado, shrimps

nori, rice, salmon, tobiko caviar, cucumber, avocado, shrimps nori, rice, tobiko caviar, surimi, cream cheese, cucumber, avocado

nori, rice, cream cheese, salmon, tobiko caviar, cucumber, avocado nori, rice, unagi sauce, avocado, eel, cucumber

норі, рис, лосось копчений, авокадо, огірок

nori, rice, shrimp, avocado, mayonnaise, cucumber



Каліфорнія з лососем в кунжуті
California with salmon in sesame seeds Каліфорнія з сурімі в кунжуті

Сирний рол
Cheese roll

Сяке Кунсей 
Xiake Kunsei

Філадельфія з вугрем
Philadelphia with eel Філадельфія з копченим лососем

Philadelphia with smoked salmon

Філадельфія з креветкою
Philadelphia with shrimps

Філадельфія з лососем
Philadelphia with salmon

норі, рис, лосось, авокадо, майонез, огірок
норі, рис, сурімі, авокадо, майонез, огірок

nori, rice, parmesan, camembert, cream cheese, blue cheese sauce

норі, рис, крем сир, лосось копчений, зелень, огірок, кріпсі цибуля, соус кімчі-майо.

норі, рис, крем сир, вугор, огірок, соус унагі
норі, рис, крем сир, огірок, лосось копчений

норі, рис, крем сир, креветка, огірок
норі, рис, лосось, крем сир, огірок

205/20/15g

205/20/15г

220/20/15/30g
275/20/15g

255/20/15g
245/20/15g

235/20/15g 245/20/15g

180₴

170₴

165₴
260₴

245₴
250₴

225₴ 225₴

СУШІ РОЛИ
SUSHI ROLLS

nori, rice, salmon, avocado, mayonnaise, cucumber

норі, рис, пармезан, камамбер, крем сир, соус блю чіз nori, rice, cream cheese, smoked salmon, herbs, cucumber, creepy onion, kimchi mayo sauce

nori, rice, cream cheese, eel, cucumber, unagi sauce
nori, rice, cream cheese, cucumber, smoked salmon

nori, rice, cream cheese, shrimps, cucumber nori, rice, salmon, cream cheese, cucumber



Темпура креветка
з соусом sweet chili
Tempura shrimps 
with Sweet Chili sauce

shrimps fried in batter tempura

120/50g 30 ₴0

Темпура гриби з часниковим соусом
Tempura mushrooms with garlic sauce
Печериці обсмажені в клярі темпура 

200/50g 95₴

БОНСАЙ

КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ

САКУРА

ФІЛАДЕЛЬФІЯ

ФОМИЧ

капа макі
чіз макі з ікрою тобіко
сяке макі
унагі макі
каліфорнія в ікрі з копченим лососем
каліфорнія в ікрі з вугрем

каліфорнія з лососем в кунжуті
каліфорнія з вугрем в кунжуті
каліфорнія з сурімі в кунжуті
каліфорнія в ікрі з копченим лососем
каліфорнія в ікрі з креветкою

Сирний рол
філадельфія з вугрем
каліфорнія в ікрі з лососем 
Сяке Кунсей

філадельфія з лососем
філадельфія з копченим лососем 
філадельфія з вугрем
філадельфія з креветкою

каліфорнія в ікрі з лососем 
каліфорнія в ікрі з вугрем 
каліфорнія з копченим лососем в кунжуті
каліфорнія з креветкою в кунжуті
каліфорнія з сурімі в кунжуті
філадельфія з креветкою
філадельфія з вугрем
філадельфія з лососем
сирний рол 
сяке макі 
сяке кунсей

НАБІР на 2-4 персони

935/120/90g 78 ₴0

1050/100/75g 82 ₴0

950/80/60g 815₴

980/80/60g 93 ₴0

2400/200/150g 1 509 ₴

НАБІР на 2-6 персони

НАБІР на 2-4 персони

НАБІР на 2-4 персони

НАБІР на 6-12 персони

СУШІ НАБОРИ
SUSHI SETS 

ТЕМПУРА
TEMPURA

Креветки обсмажені в клярі темпура

mushrooms fried in batter tempura

BONSAI

Kapa rolls
Cheese rolls with tobiko caviar
Xiake rolls
Unagi rolls
california in caviar with smoked salmon
california in caviar with eel

Set for 2-4 people

CALIFORNIA

california in caviar with smoked salmon
california in caviar with eel in sesame seeds
california in caviar with salmon in sesame seeds
california in caviar with surimi in sesame
california in caviar with shrimps

Set for 2-6 people

SAKURA

cheese roll
philadelphia with eel
california in caviar with salmon
Xiake Kunsei

Set for 2-4 people

PHILADELPHIA

philadelphia with salmon
philadelphia with smoked salmon
philadelphia with eel
philadelphia with shrimps

Set for 2-4 people

FOMICH

california in caviar with salmon
california in caviar with eel
california with smoked salmon in sesame seeds
california with shrimps in sesame seeds
california with surimi in sesame seeds
philadelphia with salmon
philadelphia with eel
philadelphia with shrimps
cheese roll
Xiake rolls
Xiake Kunsey

Set for 6-12 people
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