Меню
кафе "Придеснянський"
Холодні закуски
Асорті зі свіжих овочів (300 гр)

75 грн

Соління за старовинним рецептом (300 гр) 60 грн
Грибочки із бочки (100/30)
Таріль домашня м'ясна (210/30)

33 грн
103 грн

Закуска сільська (100/50/50)

39 грн

Рибна соната (200 гр)

125 грн

Сирне плато (160/30)

84 грн

Язик відварений із хріном (100/30)

67 грн

Оселедець із цибулею та картоплею (100/100/20)

Салати

47 грн

Салат "М'ясника" (язик, печериці, куряче філе,
шинка, огірок, майонез) (200 гр)

66 грн

Салат "Айолі" (копчені ковбаски, яйце перепелине,
томати чері, огірок, перець солодкий, картопляні
часточки) (300 гр)

80 грн

Салат із курячою печінкою та соусом Теріякі
(мікс салату, печінка куряча, томати чері, соус
Теріякі) (200 гр)

82 грн

Салат "Цезар" (салат Айсберг, куряче філе, соус
Цезар) (230 гр)

95 грн

Салат "Грецький" (огірок, томати, перець
солодкий, маслини, сир Фета) (230 гр)

79 грн

Салат "Зелена зелень" (капуста б/к, огірок, цибуля,
рослинне масло) (180 гр)

21 грн

Салат із морепродуктами (мікс салату, томати
чері, морепродукти) (230 гр)

96 грн

Салат "Коктейль із ананасом" (куряче філе,
ананаси консервовані, крабові палички, яйце,
кукурудза, майонез) (300 гр)

56 грн

Гарячі закуски
Деруни зі сметаною (250 гр)

28 грн

Вареники з картоплею зі шкварками (200/50)
35 грн
Млинці з куркою та печерицями (200 гр)

34 грн

Млинці з шинкою та сиром (200 гр)

37 грн

Пельмені з м'ясом (200/30)

50 грн

Перші страви
Борщ український із печі (300/30/20 гр)

43 грн

Солянка збірна м'ясна за старовинним рецептом
(300/20)

45 грн

Суп "Міністроне" (овочевий суп із сиром Пармезан)
(300 гр)

28 грн

Консоме з курчати з яйцем (300 гр)

20 грн

Гарячі рибні страви
Рулетики зі скумбрії (130 гр)

56 грн

Судак запечений у фользі з овочами (300 гр)
123 грн
Судак смажений (200 гр)

108 грн

Лосось на овочевій подушці (240 гр)

144 грн

Лосось смажений на грилі (вагова страва)
122 грн/100 гр

Гарячі м'ясні страви
Реберця свинячі у фірмовому соусі (300 гр)
120 грн
Крученики зі свинини із печерицями (120 гр)
68 грн
Рулетики курячі "Фаворитка" (300 гр)

116 грн

"Колесо фортуни" (куряче філе, запечене із
ананасом) (200 гр)
Свинина делікатесна на шампурі (300 гр)

77грн
148 грн

Гарячі м'ясні страви
М'ясна пательня (м'ясо телятини, м'ясо свинини,
м'ясо курки, копчені ковбаски, баклажан, перець
солодкий, печериці, цибуля) (300 гр)

125 грн

Куряче філе на грилі (180 гр)

73 грн

Свинина запечена з яблуком (150 гр)

67 грн

Стейк на ребрі з гірчичним соусом (200 гр) 102 грн

Гарніри
Картопляне пюре (200 гр)

22 грн

Картопля по-селянськи (200 гр)

21 грн

Картопля фрі (200 гр)

25 грн

Каша гречана із печерицями (200 гр)

20 грн

Рис із овочами (200 гр)

20 грн

Десерти
Яблучний тарт (250 гр)

51 грн

Шоколадний фондан (150 гр)

42 грн

Млинці "Сюрприз" (млинці зі свіжими фруктами та
морозивом) (250 гр)

37 грн

Шоколадні млинці з сиром (200/30/20)

47 грн

Морозиво в асортименті (150 гр)

35 грн

