
Банкетне меню ресторану "Пуща Лісна"

Холодні  фуршетні закуски Вихід, гр Ціна, грн

Канапе з  ікрою  лосося                       15 39,00

Канапе з сьомгою                                  14 34,00

Канапе з курячим рулетом 50 30,00

Канапе з шинкою 20 15,00

Канапе з ковбасою с/к                                              18 25,00

Канапе з салом на чорному хлібі                                                      50 23,00

Канапе з сиром   18 15,00

Шпажка з сиром моцарела та чері 43 39,00

Шинка, сир, оливка на шпажці 55 31,00

Шпажка овочева                                50 32,00
(помідор, огірок, перець болгарський)

Шпажка корнішон-печориця            50 29,00

Сир-виноград на шпажці 60 28,00

Оселедець з картоплею на шпажці 55 21,00
(картопля відварна, оселедець)

Профітроль з мусом з лосося та авокадо                   50 54,00

Профітроль з паштетом з курячої печінки                50 41,00

Салати в тарталетках Вихід, гр Ціна, грн

Салат з сьомги в тарталетках                   55 58,00
(салат, сьомга с/с, яблуко, оливки, маслини,  яйце перепелине, 
соус креветковий, тарталетка)

Салат "Роксолана" в тарталетці               55 48,00
(куряче філе, помідор, яйце перепелине, горіх грецький, часник, 
майонез, зелень, тарталетка)

Салат "Столичний" в тарталетці               55 45,00

Салат м`ясний в тарталетках                    55 47,00
(вирізка яловича, відварний язик яловичий, балик м`ясний, 
перець болгарський, огірки сол, цибуля ріпчаста, гірчиця, соус 
чілі, зелень, тарталетка)



Холодні  банкетні закуски Вихід, гр Ціна, грн

Щука фарширована 100/30 109,00

Судак фарширований 100/30 137,00

Ікра лосося з тостами 30/30/20 193,00
(ікра лосося, тости, масло, зелень) 

Рибна тарілка 150/50 374,00
(асорті з слабо солоної сьомги, масляної, червоної ікри) 

Рулетики з сьомги та сира фета 150/30 219,00
(сьомга слабо солена, сир фета, млинці) 

Холодець 100 88,00
(свинина, яловичина, курка)

Язик заливний з хріном 75/125/30 132,00

Язик відварний (з майонезом) 100/50 132,00

Курка галантин 100 68,00
(курка фарширована  грибами та солодким перцем)

Курка фарширована млинцями 100 67,00

М`ясне асорті  225/60 164,00
(балик, шинка, ковбаса копчена)

Сальце селянське 100 63,00
(сало генеральське, часник, зелень)

Сальце гуцульське 100 63,00
(сало з перцем та паприкою)

Рулет курячий 75 59,00
(куряче філе, перець солодкий, білий соус)

Паштет з яловичої печінки 150/50 85,00
(паштет з печінки яловичої подається у профітролях)

Сирне асорті 150 117,00
(сулугуні та різні види твердих сирів)

Баклажановий рулет з горіховим мусом 75 60,00

Рулетики з баклажан з морквою 150 73,00

Лісові грибочки 160/30 108,00
(мариновані опеньки, лисички, печериці приправлені олією та часником)

Оливки/маслини 50/10 55,00



Салати Вихід, гр Ціна, грн

Салат з креветками 200 189,00
(креветки, печериці, огірок свіжий, ананас, мигдальні пелюстки, 
білий соус )

Салат із сьомги 200 217,00
(салат, сьомга слабо солона, яблуко, оливки,  яйце 
перепелине, соус креветковий)

Салат з сьомгою та сиром фета 200 274,00
(рукола, сьомга слабо солена, сир фета, кунжут, соус вінегрет)

Оселедець під шубою 200 81,00

Салат з тунцем 250 164,00
(тунець консервований, огірок свіжий, сир твердий, яблуко, 
помідор свіжий, ківі, маслини, зелень , заправлений білим 
соусом)

Салат "М`ясний" 200 169,00
(яловичина вирізка, язик відварний, балик, перець болгарський, 
огірок солений, майонез)

Салат з запеченими овочами та яловичиною 200 235,00
(яловичина вирізка, запечені баклажан, цукіні, перець 
болгарський, сир пармезан, олія соняшникова)

Салат "Гурме" з язиком та маринованими овочами 200 185,00
(язик яловичий, печериці мариновані, корнішон, оливки, перець 
болгарський, зелень, олія оливкова)

Салат з язиком та смаженими печерицями                          200 138,00
(язик яловичий, печериці смажені, огірок св, огірок конс, 
кукурудза, морква, зелень, соус білий)

Салат з куркою та томатом з горіховим соусом                             200 95,00
(курка, томати, яйце перепелине, зелень, горіх грецький, часник, 
майонез)

Салат з куркою та виноградом                              200 109,00
(курка, виноград, салат , морква, мигдальні пластівці, зелень, 
соус гірчичний, майонез)

Салат з куркою селерою та яблуком                          200 94,00
(курка, рукола, селера, яблуко , виноград, кунжут, зелень, 
вершковий соус)

Мікс салат з куркою гриль 200 137,00
(мікс салатів, томати чері, грудка куряча гриль, соус вершковий)

Салат столичний                              200 84,00
(курка, картопля, морква, огірок свіжий, огірок солоний,
яйце, горошок, зелень, соус білий)

Салат Олів`є                           200 84,00
(ковбаса варена, картопля, морква, огірок свіжий, огірок 
солоний, яйце, горошок, зелень, соус білий)

Салат овочевий з горіховим соусом 200 100,00
(огірок, помідор, салат лола, бринза, базилік, кінза, соус 
горіховий)

Італійський овочевий салат 180/50 103,00
(томати, селера стебло, цибуля ялтинська, обсмажені тости, соус 
з томатів)



Гарячі закуски Вихід, гр Ціна, грн

Сьомга  в кунжуті                                                150 214,00
(кульки з сьомги фаршировані фетою з кедровим горіхом в 
кунжуті)

Судак в тісті                                                         100 108,00

Курка в паніровці з соусом тар-тар 100/50 68,00

Жульєн з куркою та грибами 100 54,00

Курка у торбинці з грибами 100/30 68,00
(печериці, курка, млинці, вершки, цибуля)

Млинці з м'ясом 150/30 75,00

Млинці з грибами 150/30 68,00

Сирні палички у паніровці з соусом тартар 150/50 74,00

Капуста тушкована з чорносливом 200 64,00

Печеня по-домашньому із свинини  300 138,00
(картопля тушкована у горщику зі свининою та білими  грибами)

Голубці 300 132,00

Пиріжок з м'ясом 50 24,00

Пиріжок з грибами 50 22,00

Пиріжок з капустою 50 20,00

Пиріжок з яблуками 50 20,00

Пиріжок з вишнями 50 20,00

Страви з риби Вихід, гр Ціна, грн

Судак з овочами 300  

Шашлик з судака 200 231,00

Шашлик з сома 200 316,00

Рибна пательня гриль 450 528,00
(сьомга, сом та судак гриль з овочами)



Страви з м`яса Вихід, гр Ціна, грн

Окорок свинячий (фламбе) 100 98,00

Наполеон із свинини 250 197,00
(свинина запечена слоями з картоплею, печерицями, томатами, 
сиром)

М'ясо по-французські 150 135,00
(свинина биток, печериці, помідор, цибуля, сир)

Свинина фарширована  чорносливом та грибами 300/50 212,00
(корейка зі свинини, чорнослив, печериці, сир твердий, часник, 
зелень)

Медальйони із свинини під журавлиновим соусом 150/50/75 225,00
(вирізка зі свинини, журавлиний соус, зелень)

Люля кебаб:
телятина 170 225,00
свинина 170 179,00
курка 170 153,00

Качка запечена в яблуках 100 77,00

Котлета по-київські 200 108,00

Гарніри Вихід, гр. Ціна, грн.

Картопля запечена з часником, сиром, грибами 150 64,00

Картопля фрі 150 59,00

Картопля відварна 150 54,00

Картопляне пюре 150 54,00

Картопля по-селянськи смажена 150 59,00

Картопля-гриль з салом 150 64,00

Рис з овочами 150 59,00

Вегетаріанська насолода                                           200 85,00
(капуста брюссельська,капуста броколі, спаржа, зел горошок,   
цвітна капуста, олія соняшникова, морква, спеції, зелень) 

Десерти Вихід, гр Ціна, грн

Торт "П`яна вишня" 1 кг 426,00
(бісквітні шоколадні коржі, крем вершковий з вишнею та 
коньяком, під шоколадною глазур'ю)

Торт бісквітний з фруктами 1 кг 352,00
(бісквіт зі збитими вершками та фруктами)

Торт шоколадний з карамельним соусом 1 кг 394,00

Торт Наполеон 1 кг 386,00

Штрудель з вишнями 100 55,00

Млинці з яблуками 150/30/30 56,00

Желе слоями 200 64,00

Морозиво в асортименті 50 25,00

Фруктова тарілка 300 95,00
(асорті зі свіжих фруктів)

Морс / узвар 200 25,00


