
забаганки до пива
Ковбасярки 
Сушені ковбаски з баранця з прянощами.

7250 г

Пастрома домашня
Пікантні шматочки свинини з нашої масарні.

7250 г

М’яснi чiпси
Апетитні м’ясні смужки, висушуються
з прянощами. Для справжніх пивних гурманів.

7250 г

Білі вина
Домашнє біле вино (Україна)
Справжнє закарпатське вино,
яке виготовляється із винограду сорту «Леанка»

38100 мл

Miraflora White напівсолодке
(Чилі, Центральна долина)
Вино блідого золотистого кольору.
Відчутні тони стиглих фруктів, здоби і горіхів.

63100 мл

Sauvignon Blanc
Marlborough Sun сухе
(Нова Зеландія, Мальборо)
Вино з виразним ароматом маракуї, аґрусу, листя 
чорної смородини. 

83100 мл

Шардоне сухе
Колоніст (Україна, Одеський регіон)
Вино насиченого соломяного кольору. Смак мякий, 
з легкими горіховими тонами та гірчинкою.

74100 мл

Сухолиманське сухе
Колоніст (Україна, Одеський регіон)
Вино прозоро-золотистого кольору. Легке, 
з ароматом степових трав, ревеню та дині.

78100 мл

Ігристі вина
Silver breeze (Україна)
Біле напівсолодке / рожеве напівсолодке.

289750 мл

Червоні вина
Домашнє червоне вино
(Україна)
Справжнє закарпатське вино, яке виготовляється 
із винограду сорту «Леанка».

38100 мл

Miraflora Red напівсолодке
(Чилі, Центральна долина)
Щільне, з помірною терпкістю, ароматами 
шовковиці, матіоли, відтіненого маслом какао.

63100 мл

Honoro Vera,
Bodegas Ateca сухе
(Іспанія, Калатаюд)
Вино з густим ароматом смородини, стиглої 
вишні, нотками кави, спецій та довгим 
післясмаком.

78100 мл

Одеське Чорне
сухе, сортове, витримане
Колонiст (Україна, Одеський регіон)
Вино має насичений темно-рубіновий колір, 
аромат чорносливу та ягід.

74100 мл

Кабарне Мерло
сухе, витримане
Колоніст (Україна, Одеський регіон) 
Вино має аромат чорної смородини, ожини, 
вишні з тонами сап’яну і кави.

74100 мл

Рожеві вина
Рожеве сухе, ординарне
Вина Гулієвих (Україна, Одеський регіон)
Добре збалансоване, не дуже щільне, але 
структурне сухе вино врожаю минулого року.

52100 мл

пиво
Панське світле/темне 540,5 л

Карлзберг
безалкогольне

540,5 л

Напої безалкогольні

Узвар Копчений
з вуджених сухофруктів

340,3 л

Квас
настояний на домашніх яблуках

240,3 л340,5 л

Сік домашній
в асортименті

380,3 л

Кисiль ягiдний
Один із найдавніших слов’янських напоїв, 
який сприяє кращому травленню.

380,3 л

Поляна Квасова
Сильногазована, лікувально-столова мінеральна вода

390,5 л

Voda.Ua – фірмова
газована / не газована
очищена іонами срібла

430,4 л

Лимонад
ягідний; обліпихово-імбирний; класичний

43250 мл



чай

Карпатське різнотрав’я
Щедра порція зігріваючого чаю.
Подається з медом та цитриною.

68800 мл

Обліпиховий з імбирем 54300 мл

Ягідно-Вітамінний 54300 мл

Какао з Хмаринками 49300 мл

Американо 3890 мл

3815 / 30 млРістрето / Еспресо

Капучіно 54200 мл

Лате 57250 мл

Капучіно апельсинове 93200 мл

Лавандова Раф-кава
М’який і приємний напій
з вершково-лавандовим смаком.

62250 мл

Наша кава
Обсмажуємо власноруч на професійному 

обладнанні. 100% Арабіка «митої» обробки,
вирощена на високогірних плантаціях Гондурасу.

Соки свіжовичавлені
Яблучний 53200 мл

Апельсиновий 58200 мл

Грейпфрутовий 69200 мл

Морквяний
Подається з олією.

48200 мл

Наші Наливки

Хріновуха 3950 мл

Томатна 3950 мл

Обліпихова
Солодка ратафія, особливий смак якій надає 
соковита обліпиха.

3950 мл

Штекелівка
Міцна настоянка на ароматних спеціях

3950 мл

Малинівка 3950 мл

Запіканка
Справжня, українська – запечена 
з сухофруктами у дідівській печі.

3950 мл

Прополісна
З пасіки Господаря.

3950 мл

Грибівка
Грибучий антибіотик.

3950 мл

Алкогольний напій, отриманий настоюванням 
стиглих плодів, ягід, трав та спецій на горілці 

з додаванням незначної кількості цукру.

Палянка Фруктовиця

Сливова 4250 мл

Грушева 4250 мл

Абрикосова 4250 мл

Традиційний гуцульський самогон на основі дистиляції фруктів 
за стародавніми переписами українського народу

Горілка
Могутні Карпати (Україна) 3050 мл

Старицький-Левицький
(Україна)
Горілка народжується в екологічно чистому 
регіоні України – Прикарпатті. 

6850 мл

Коньяк / Бренді
Courvoisier V. S. (Франція) 10750 мл

Закарпатський**** (Україна) 5450 мл

Віскі
Tullamore Dew (Ірландія) 9850 мл

Wild Turkey (США) 8750 мл

працюємо для Вас з 2004 року


