СНІДАНКИ

готуємо щодня з 10:00 до 14:00
до сніданків ми подаємо каву регулар та круасан

Класичні яйця
по-флорентійські

400 г

239 ₴

яйця пашот із англійським мафіном, лососем,
шпинатом та голландським соусом. Подаємо з легким
салатом

Крок мадам

300 г

гарячий сендвіч із домашньою шинкою з індички,
сиром масдам та яєчнею

169 ₴

250 г

Салат із кіноа
та яйцем пашот

250 г

255 ₴

169 ₴

Авокадо-тост

250 г

із яйцем пашот, руколою та сальсою зі свіжих томатів.
Чудово поєднується з нашою слабосолоною сьомгою

130/100 г

185 ₴

125 ₴

із ароматним салатом із зелені, з томатами черрі
та смаженими кабачками
50/30 г
пармезан

Домашні сирники

350 г

119 ₴

із тельбухами та пельмешками
з курячим паштетом

Чеховський борщ

300/30 г

119 ₴

220/30 г

180/30/30 г

129 ₴
129 ₴

Класична окрошка
Найсвіжіший свекольник
на Ваш вибір овочевий або з телятиною

109 ₴

115/30/45 г

119 ₴

300 г

в пряному вершковому соусі з імбиром,
вишнею і печеними перцями

Класичні пельмені

230/30/30 г

Чорні пельмені

300 г

з лососем, креветками, запеченими
томатами, баклажанами, броколі
та ніжним сирним каррі

250 г

249 ₴

з вершковим пюре
й домашніми соліннями

250 г

Баклажани запечені
з димком

350 г

155 ₴

із печеним перцем, наршарабом,
кедровими горішками та вершковим сиром

119 ₴

з домашньою мастардою з апельсинових
шкоринок та волоським горіхом

300 г

200/150/100 г

129/229₴

350 г

зі свіжих овочів, з домашньою бринзою
та тапенадом із оливок каламата

179 ₴

250 г

з сиром моцарелла та соусом песто

400 г

129 ₴

249/299₴

Курка на грилі

180/150/100 г

215 ₴

Качина грудка

400 г

299 ₴

та гречана каша з чорносливом
і кремом із печених яблук

350 г

399 ₴

МОРЕ, ОКЕАН
з молодими овочами
на вершково-томатному кремі
в лимонно-часниковому соусі
з молодими овочами.
Подаємо з хрумкими грінками з чіабатти

Ніжна сьомга

з помідорами черрі, картоплею, сочевицею
та ароматним каррі на кокосовому молоці
250 г

345 ₴

Чорноморські рапани

у вершковому соусі з томатами та білими грибами.
Подаємо з нашим бріошем

з вершковим сиром, авокадо
та свіжими томатами

Салат зі слабосоленим
лососем

235 ₴

215 ₴

Королівські креветки

Салат з різних томатів

300 г

299 ₴

молодою картоплею та спаржею

79 ₴

Ікра летючої риби тобіко

35/5/25 г

79 ₴

Теплий вугор

35/5/25 г

89 ₴

Креветка

35/5/25 г

79 ₴

Вакаме

35/5/25 г

45 ₴

Лосось

35/5/25 г

79 ₴

Вугор

35/5/25 г

99 ₴

Гребінець

35/5/25 г

95 ₴

Креветка

35/5/25 г

95 ₴

ФІРМОВІ РОЛИ
Вегетаріанський рол
із горіховим соусом

225/30/50/5/15 г

145 ₴

Філадельфія

250/5/15/50 г

270 ₴

Червоний Дракон

260/15/5/50 г

349 ₴

Золотий Дракон

260/15/5/50 г

399 ₴

із вугром, лососем, ікрою летючої
риби та салатом кайсо

99 ₴

150/180 г

Судак на грилі

Пастуший салат

Салат із креветками
на грилі

145 ₴

на моркв'яному кремі з томленим шпинатом

з кремом із зеленого горошку
з телятиною або сьомгою

із пармезаном і крутонами
з куркою або креветками

315 ₴

з вершковою полентою та хрусткою спаржею

САЛАТИ

35/5/25 г

КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ РОЛ
В ІКРІ

Вирізка з молодого
теляти

Цезар

155 ₴

150/30/30 г

з томатним рагу та домашнім
картопляним пюре
50/30/20 г

Лосось

СУШI

із вугром, лососем, огірком та авокадо

Качині биточки

з літнім салатом та смаженим фундуком

99 ₴

235 ₴

М'ЯСО
Ніжні кролячі котлети

Класичний тартар
з телятини

Майже класичне Олів‘є

99/125 ₴

ДОМАШНІ ВАРЕНИКИ
ТА ПЕЛЬМЕНІ

Солодкі вареники
250/30 г

100/30 г

125/255 ₴

400 г

з молодою морквою та імеретинським
сиром на гороховому кремі

із вершковим маслом, солоними
огірочками і тостами з темного хліба

Елітні сири

365 ₴

Кайсо-салат

ФЕЛІКС

з чорницею, вишнею або полуницею

Домашній печінковий
паштет

450 г

400 г

Чеховські вареники

ЗАКУСКИ
маринованою кримською цибулею
та домашнім маслом

139 ₴

з телятини та свинини зі сметаною
та маринованими грибами

з медом та сметаною

Оселедець з картоплею

350/30/40 г

Гострий Том-Ям

Равіолі з кроликом

на кокосовому молоці
з сезонними ягодами

зі сметаною та ягідним медом

Курячий бульйон

із фрикадельками з кролика
та сезонними овочами

120/60 ₴

нашу сьомгу, креветки, бекон, пармезан,
домашню шинку з індички та гливи

Ліниві вареники

119 ₴

на Ваш вибір з телятиною або
з сьомгою та креветками

в'яленою журавлиною, м'ятою, базиліком,
свіжим огірком, томатами, кеш'ю та лляним насінням

Корисна каша
з амаранта

300 г

із креветками, білою рибою, свіжим
каффір-лаймом та лемонграссом

авокадо, свіжим шпинатом та домашньою бринзою

Можна додати до
будь-якого сніданку

Легкий бульйон

із реберцями та сметаною

Зелений скрембл із
креветками

Омлет, яєчня або ніжний
скрембл

ЯПОНСЬКА КУХНЯ

СУПИ

350 г

250/40 г

295 ₴

425 ₴

Лосось

230/15/5/50 г

225 ₴

Вугор

230/15/5/50 г

239 ₴

Креветка

230/15/5/50 г

225 ₴

КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ РОЛ
В КУНЖУТІ
Лосось

230/15/5/50 г

189 ₴

Вугор

230/15/5/50 г

215 ₴

Креветка

230/15/5/50 г

205 ₴

Домашній «Наполеон»

250 г

119 ₴

Сметанник

250 г

119 ₴

Той самий торт

170 г

119 ₴

Малиновий мільфей

210 г

119 ₴

ДЕСЕРТИ

із сезонними ягодами

400 г

300/40 г

399 ₴

345 ₴

з фундуком та меренгами

«Вишневий сад»

30 г

49 ₴

Цукерка з сухофруктів

30 г

49 ₴

Чеховське морозиво

50 г

35 ₴

цукерка ручної роботи з вишнею
амарена та лікером амаретто
чорнослив, курага, волоський горіх, родзинки
з сезонними ягодами

ВІДСКАНУЙТЕ QR КОД,
ОБИРАЙТЕ, ЗАМОВЛЯЙТЕ
ТА ЗРУЧНО СПЛАЧУЙТЕ
УЛЮБЛЕНІ СТРАВИ ОНЛАЙН

Цей матеріал є рекламною листівкою. Оригінал меню знаходиться
у адміністратора. Ціни вказані в гривні. Якщо у Вас є алергія на якийсь
продукт, обов'язково повідомте про це офіціанту.

Чехов Шприц

170 мл

домашній Шамберзіт, ананасовий фреш,
ігристе вино, содова

Сакура Сауер

Домашня вишнева настоянка, цитрусова горілка,
мигдальний сироп, сауер мікс

160 ₴

Prosecco DOC, Martini
Глера / напівсухе

Лікер Villa Massa Crema, фреш грейпфрута,
фреш лимона, цитрусова горілка,
домашній сироп ванілі

Чеховський Пунш

Домашня настоянка на чорній смородині,
темний ром, пряний сироп, апельсин,
біттер Angostura

150 мл

160 ₴

Asti, Martini
Москато / солодке

140 мл

160 ₴

Макабео, Щарельйо, Парелльяда / сухе

120 мл

160 ₴

Vino della Casa Bianco

Совіньйон блан / сухе / Нова Зеландія

КЛАСИЧНІ КОКТЕЙЛІ

Martini Riserva Negroni

200 мл

BACARDI Carta Blanca, фреш лайма,
цукровий сироп, содова, м'ята

160 ₴

95 мл

160 ₴

150 мл

Absolut Citron, апельсиновий лікер, ягідний морс,
джем із журавлини, лимонний сік

200 мл

160 ₴

70 мл

Ягідне пюре, гранатовий сік,
мигдальний сироп, содова

720 ₴
100 мл 96 ₴

750 мл

Санджовезе / сухе / Італія

115 мл

220 ₴

Malbec Late Harvest, Norton
Мальбек / напівсолодке / Аргентина

110 мл

250 мл 70

₴

Какао із зефіром

250 мл

75 ₴

Какао

250 мл

90 ₴

30мл

45 ₴

Американо

120 мл

45 ₴

Капучино

170 мл

55 ₴

Капучино

170 мл

80 ₴

Лате

250 мл

60 ₴

Лате

250 мл

90 ₴

Яблучний

250 мл

80 ₴

Моркв'яний

250 мл

80 ₴

Апельсиновий

250 мл

95 ₴

Грейпфрутовий

250 мл

95 ₴

Морс

250 мл

44 ₴

Узвар

250 мл

44 ₴

Pepsi

300 мл

40 ₴

Coca-Cola, Sprite, Schweppes

250 мл

40 ₴

Сандора в асортименті

200 мл

35 ₴

Боржомі

330 мл

70 ₴

Моршинська Преміум, н/г

330 мл

52 ₴

Моршинська Преміум, сл/г

330 мл

52 ₴

на альтернативному молоці

1170 ₴
100 мл 156 ₴

1560 ₴
100 мл 208 ₴

ЧЕРВОНІ ВИНА

Chianti Marca Blu, Melini

155 ₴

Amarone Della Valpolicella
Classico, Cesari
Корвіна, Рондінелла, Молінара / сухе / Італія

69 ₴
690 ₴

100 мл
1000 мл

СВІЖОВИЖАТІ СОКИ

720 ₴
100 мл 96 ₴

750 мл

585 ₴
100 мл 78 ₴

750 мл

2160 ₴
100 мл 360 ₴

750 мл

ПИВО
180 мл

90 ₴

Underwood Kyiv Lager
(Україна)

330 мл

180 мл

90 ₴

НАПОЇ ТА ВОДА

98 ₴

Хміль і квіти

Цитруси з карамельним сиропом та содовою.
Те, що треба, у спекотний літній вечір

Ягідний лимонад

1000 мл

60 ₴

160 ₴

Пюре манго з додаванням сиропу маракуйї,
лимона та содової

Цитрусовий з ірискою

69 ₴
690 ₴

100 мл

750 мл

Vino della Casa Rosso

ЛИМОНАД
Манго-маракуйя

210 ₴

160 ₴

Patron Silver, Triple Sec, цукровий сироп,
лайм, сіль

Cosmopolitan

895 ₴
120 ₴

найкорисніший та найсмачніший гречаний чай

250 мл

на альтернативному молоці

Sancerre Grand Reserve,
Henri Bourgeois
Совіньйон блан / сухе / Франція

BACARDI Gran Reserva 8 Ocho,
біттер Angostura, тростинний цукор

Patron Margarita

200 мл

750 мл

Мерло / сухе / Iталiя

BACARDI 8 Old Fashioned

100 мл

Pinot Grigio, Zaccagnini
Піно Гріджо / сухе / Італія

Beefeater Pink, тонік, грейпфрут

BACARDI Mojito

Чай в асортименті

на альтернативному молоці

Martini Riserva Bitter, Martini Riserva Rubino,
Bombay Sapphire, апельсин

Pink Gin Tonik

750 мл

БIЛI ВИНА

Sauvignon Blanc
Marlborough Sun

Martini Fiero, тонік, апельсин

100 мл

895 ₴
120 ₴

Еспресо

Треббьяно / сухе / Iталiя+B23

Martini Fiero & Tonic

750 мл

Ку Цяо

Cava Jaume Serra Brut Nature
Дама з собачкою

ЧАЙ ТА КАВА

ІГРИСТІ ВИНА

КОКТЕЙЛІ

VARVAR Blanche de Blanche
(Україна)

330 мл

98 ₴

VARVAR Milk Stout
(Україна)

330 мл

98 ₴

Цитруси, коріандр, пшениця

180 мл

90 ₴

ВІДСКАНУЙТЕ QR КОД,
ОБИРАЙТЕ, ЗАМОВЛЯЙТЕ
ТА ЗРУЧНО СПЛАЧУЙТЕ
УЛЮБЛЕНІ СТРАВИ ОНЛАЙН

Горіхи, палене зерно

Цей матеріал є рекламною листівкою. Оригінал меню знаходиться
у адміністратора. Ціни вказані в гривні. Якщо у Вас є алергія на якийсь
продукт, обов'язково повідомте про це офіціанту.

