
працюємо для Вас з 2004 року

гарніри

Овочі – щойно з грядки
…а далі справа за вогнем. Подаються з винним соусом, 

перед яким важко встояти.

96
260 г

Фасолівка-дубелтівка
відварена та обсмажена квасоля, томлена у печі 
на смальці з цибулькою. Подається колоченою або цілою.

39
300 г

Кашовиця від кашовара
Пікантна перловка або «дріб 16» тушкована в п’єцу 
з білими грибами.

42
300 г

Молода картопля
тушкується у вершках з ароматним часником 
та високогірним щавлем. Притрушується кропом.

79
300 г

Кому пагонці, а кому корінці
Томлені коренеплоди в помідоровому соусі.

68
280 г

Карчохи печені
Пікантна бульба, запікається в ямі до золотавої 
скоринки. Подається з бринзуватою мачанкою.

73
170 г

сільські смаки
Квасна миска
Щедра порція різносолів та маринадів з нашого льоху.

117
450 г

М’ясні витребеньки
Щедра порція м’ясил з нашої коптильні.
Подається з трав’яним соусом з водяного кресу.

196
395 г

Правдиві біляки
Мариновані білі карпатські гриби з цибулею.

121
220 г

Фермерські сири з полонини
та нашої сироварні
Найкраща компанія до Вашого вина.

164
250 г

Овочева тареля
Нарізанка з нашого городу в поєднанні з сирним соусом.

112
400 г

На перше

Грибна зупа з копченою фореллю
зі справжніх білих грибів, органічної локшини, овочів та 
цибулі. Подається з хлібними кнедликами та часником.

106
420 г

Перше причастя гуцулів
Наваристий борщ (з м’ясом), заправляється доброю 
сметаною та часником. Подається у домашньому хлібі, 
запеченому на дровах або глибокій мисці.

97
350/50 г

Квасковий борщ з зеленої сливи
вітамінної кропиви та домашнього яйка.
Вариться на вершках, подається в запеченому 
хлібі на дровах або у глибокій мисці.

86
400 г

Поливка куряча з різанками 
Бульйон з сільської курки та вареного яйця
з додаванням тіста з органічної локшини.

79
420 г

Салатка з печеною гірською 
фореллю
з томленими овочами, свіжим листям та помідорами. 
Присмачується щавлевим соусом.

108
230 г

Овочева з гірськими дикоросами
Поєднання свіжих овочів, високогірного овечого 
сиру та цибулі. Заправляється воливою на травах 
з додаванням часнику та грецького горіха.

89
220 г

Салатка з домашньої курки
 Мішанка зі свіжими овочами, карпатськими 
груздями та сиром з власної сироварні.
Вимішується зі сметанковим соусом 
та присмачується при Вас високогірним сиром Будз.

106
300 г

З городу для нашого роду
З домашньої хрумкої капусти, моркви, огірка, ябка 
та цибулі. Заправляється запашною воливою.

58
250 г

Салат з лісових грибів
Накришилка з білих грибів, лисичок, опеньок та груздів. 
Смак доповнює маринована цибулька. Заправляється 
ековоливою та посипається гарбузовим насінням.

107
240 г

Закатана капуста
Квашена за стародавнім переписом
з опеньками, гоготами та свіжою цибулею.
Вимішується домашньою ековоливою.

73
300 г

Мачєнка з домашнього сиру
Зі свіжими овочами з грядки, перемащена сметаною.

72
220 г

Салатки

Віталій Гуралевич
бренд-шеф мережі

«САМоГОНна ресторація»

Найкраще, бо українське!
Накриваючи на стіл смаколики української 
кухні посланцям євроспільноти в Брюсселі, 
я зрозумів, наскільки наша кухня смачна, та разом 
з тим, незвідана іноземцями, неоцінена світом. 
Постараємося виправити це в нашому меню. 
Пишаємось історією наших предків, нашими 
божественними чорноземами та працьовитими 
українськими кухарями. Слава Україні! Смачного!



Каре ягня
Ніжне м’ясо гірського ягняти, смак якого
важко забути. Подається зі сливовим соусом.

114
за 100 г

Карпатський спруг
Ціла безхребетна рибина, файно запікається. 
Подається з вершковим соусом, який ідеально 
підкреслить найніжніші відчуття.

109
за 100 г

Костиця
Вражаючий шмат вепрового м’яса.
Подається з печеною бульбою та соусом з гогодзів.

103
за 100 г

Телятина у вогні
Ласий шмат запеченої телятини.
Подається зі сливовим соусом.

126
за 100 г

Ципа печена
Шмат курчати файно маринується за гуцульським 
переписом. Подається з помідорово-часниковим соусом.

86
за 100 г

Баран на патику
Свіжозмелене м’ясо гірського
баранця, запікається на вогні.
Подається з освіжаючим літнім соусом.

97
150/40/30 г

вогняна яма
страви вагові,

запечені на живому вогні

Пироги з картоплею
Поливаються маслом, подаються з грибною
мачанкою.

78
280 г

Пироги з бараниною
Поливаються маслом, подаються з оцтом.

89
300 г

Пироги з бринзою
Поливаються маслом, подаються з домашньою 
сметаною.

86
300 г

Макітра пирогів
Щедро, як для себе – поливається маслом 
або тушкованою цибулею. Подається зі сметаною.

226
750 г

наші вареники
з органічного борошна - полби

(без глютену)

Вуджені по-домашньому
З нашої масарні.

106
200 г

З баранця
Подаються з гострим хроном.

97
150 г

Ласі ковбаси
ой що то за забава та й без ковбаси

Ґуцульський банош
Кукурудзяна кулеша, вариться на домашній сметані. 
Подається з підливою з білих грибів та повітряною
овечою бринзою.

98
240 г

Смак дитинства
Товчена картопля з тушкованою свининою,
телятиною або куркою (на вибір).

93
300 г

А той баран – круторогий
В поєднанні зі свіжотушкованими овочами 
та карпатськими білими грибами. 
Присмачується пікантним соусом.

173
320 г

Ребра в сорочці з лопуха (вагова)
Улюблена страва Господаря.
Ребра зі свинини, випрівають в печі у вершках.

94
за 100 г

Крутий гайзи-бубел
Картопляний тертий пляцок, запікається в п’єцу 
на відкритому вогні. Присмачується грибною поливою. 
В народі – крумплі, картопляники, тертюхи.

96
330 г

Чеботурка у вершках…
Сільська домашня курочка томиться цілу ніч 
у сметанковому соусі.

132
280 г

Ті, що ростуть над землею
Карпатські білі гриби, опеньки та лисички – зібрані 
цьогоріч у гірських лісах. Рум’яняться в печі з цибулею 
у вершках, присипаються гуцульським сиром Будз.

128
200 г

Ягня в травах (вагова)
Тушкується на м’яко в гірських прянощах. 
Подається з коренеплодами та сливовим соусом.

131
за 100 г

Істина в вині, ой вибачте в свині
Тушкується на м’яко в помідорово-
гоструватому соусі.

143
300 г

Бойківські голубці
в листі гірської мати-й-мачухи
за давнім переписом. Томлені в печі на томатно-
вершковому соусі.

97
270 г

Карпатські страви

Медівник
Медовий пляцок, перемащений густою сметаною. 
Подається з медовими сотами.

98

Чорна Гора
Незвичайне поєднання чорної чіколяди з соленою 
карамеллю.

96

Паляниці з Поляниці
Карпатські завиванці з домашнім творогом та вишнями.

78

Ягоди в меді
посезонно, залиті медом кульбаби та посипані 
бджолиним пилком.

64Наше морозиво
з бджолиним пилком
Поливається варенням з акації,
подається медовими сотами. 

71

Наше морозиво з ягодами
Подається з домашнім варенням.

71

Солодкі пироги з екоборошна
З вишневого саду. Поливаються сметаною
та домашнім варенням.

79

Трошки солоденького


