МЕНЮ
MENU

Холодні закуски
Шпинатні млинці 220 г............................. 180 ₴
з сьомгою під соусом «Унагі»
млинці на основі шпинатного тіста з начинкою
із слабосоленої сьомги та сиру фета

Домашні різносоли

400 г...........................

cолені помідори та огірки, мариновані сливи,
капуста та папероні

86 ₴

Слабосолена сьомга з вершковим
маслом та грінками 140/50 г.................. 220 ₴
скибочки філе сьомги з грінками з солодового хліба
подаємо з вершковим маслом

Сирна тарілка

300/50 г...................................

290 г..............................

83 ₴

Перші страви

Піта з телятиною

180/30/30 г.........

філе телятини з овочами та соусом

156 ₴

смажене філе телятини з грибами, подаємо
з картопляно-селеровим пюре

Свинина в беконі

250 г..............................

168 ₴

готуємо з філе свинини, подаємо у соусі з білих
грибів та вершків

Індичка сувід 320 г.......................................... 121 ₴
зі шпинатом та булгуром

86 ₴
88 ₴

300 г.................................

200 г..................................

86 ₴

мікс салатів, фета, помідори, огірки, перець, маслини
та цибуля, заправляємо оливковою олією
250 г.................................................................

смажена курятина та рис на кокосовому молоці

філе індички, обсмажене у маслі, шпинатовий булгур
та соус «Карі»

Мерлуза 250 г.................................................... 178 ₴
з морепродуктами
обсмажене філе мерлузи, креветки та мідії, подаємо
у вершковому соусі

Пряна качка з овочами

128 ₴

Паста Карбонара

110 ₴

300 г..........................

105 ₴

спагеті з беконом, яйцем та пармезаном

Печінка по-королівськи

Салат з телятини 270 г............................... 142 ₴
у тайському стилі
телятина маринована в кунжутній олії, мікс салатів, селера, морква, огірок та чері, подаємо із «Тайським» соусом
250 г........................................

86 ₴

Варена картопля та морква, солені огірки, телячий язик,
перепелині яйця, зелений горошок, домашній майонез

319 ₴

восьминоги, тигрові креветки, чорноморські мідії, авокадо, чері та мікс салатів, заправляємо соусом «Нісуаз»

250 г...........

105 ₴

смажена у сметанному соусі з овочами теляча печінка

куряче філе, чері, перепелині яйця, мікс салатів,
бекон, крутони та пармезан

320 г...................................

230 г............

тушкована качка з овочами у соусі «Унагі» з імбирем
на перцем чилі

Салати

Морський салат

78 ₴

52 ₴

300 г.......................................................

Олів’є з язиком

180/50 г...............................

Млинці з начинкою зі свинини під грибним соусом

300 г.................................

Плавлений сирок, вершки та прошуто, сир пармезан ,
подаємо з грінками

Цезар

Млинці з м’ясом

69 ₴

Наваристий суп: балик та бочок копчений, телячий
язик та курятина, подаємо з булочкою та сметаною

Грецький салат

тигрові креветки у соусі

300 г............................

на основі домашньої курки та з домашньою
локшиною, подаємо з булочкою

Сирний крем-суп

Креветки у 180/40 г............................................. 296 ₴
вершково-часниковому соусі

Курка масала 300 г........................................... 113 ₴
з кокосовим рисом

подаємо з булочкою, сметаною, слайсами сала
та з скибочкою свіжої цибулі

Солянка

69 ₴

Бефстроганов 170/150 г.................................. 179 ₴
з лісовими грибами

150/50 г..................................................

Курячий бульйон

200/50 г............................

229 ₴

сало у чорному та у червоному перці та бочок власного
копчення, подаємо з хріном, гірчицею та крутонами

Червоний борщ

подаємо зі сметаною

Основні страви

прошуто, ковбаса з горішками та міні-ковбаски,
подаємо з грецькими горіхами

Сет сала

Деруни з сулугуні

225 ₴

сири Гауда, Дор Блю та Брі, подаємо зі свіжими ягодами, горіхами та ягідним соусом

М’ясні делікатеси

Гарячі закуски

Соуси

Тапенад

за 100 г........................................................

32 ₴

До м’яса

за 100 г........................................................

32 ₴

за 100 г............................................................

32 ₴

Тартар

за 100 г......................

32 ₴

за 100 г.........................................................

32 ₴

Часниково-олійний
Ягідний

Перцевий

за 100 г...................................................

32 ₴

Гарніри

Хліб

Картопля Фрі під пармезаном 200 г..... 47 ₴
Картопляне пюре 200 г................................ 32 ₴
з вершковим маслом
Дикий рис з шафраном
на кокосовому молоці

200 г...............

42 ₴

Броколі 200 г........................................................ 87 ₴
у вершково-гірчичному соусі
Булгур зі шпинатом

200 г....................

68 ₴

Цвітна капуста у сирному соусі 200 г...... 68 ₴
Овочі гриль на вибір

печериці за 100 г............................................................... 32
перець за 100 г................................................................... 54
кукурудза за 100 г............................................................. 34
цукіні за 100 г..................................................................... 34
баклажан за 100 г.............................................................. 36

₴
₴
₴
₴
₴

Страви з мангалу

Сьомга гриль

200/50 г.....................................

подаємо з печерицями, кукурудзою та цукіні,
смаженими на грилі, та з перцевим соусом

Скумбрія гриль

302 ₴

за 100 г...................................

за 100 г............................................

подаємо з печерицями, кукурудзою та цукіні,
смаженими на грилі, та з перцевим соусом

Ребра

Бородинський

89 ₴

126 ₴

за 100 г................................................................

55 ₴

150/30 г..........................................

8₴

50 г.....................................

Пивна тарілка

430/100 г...........................

179 ₴

бастурма, прошуто, чіпси з лавашу, сирні палички
(чечіль), грісіні, грінки до пива в часнику, подаємо із
соусом «Тартар»

Cир фрі за 200/50 г..................................................... 79 ₴
з журавлиним соусом
Бастурма

за 50 г.......................................................

Грінки з соусом «Тартар»

62 ₴

за 70/50 г...

35 ₴

за 50 г........................................................

62 ₴

50 г....................................................................

32 ₴

Прошуто

Сирні палички

50 г...........................................

33 ₴

Чіпси з лавашу

30 г...........................................

18 ₴

60 г....................................................................

22 ₴

Арахіс

Фісташки

100 г.....................................................

118 ₴

Десерти
Сирники

230 г...........................................................

72 ₴

150/30 г.......

125 ₴

280 г....................................................

290 ₴

Морозиво на бісквітній
подушці

подаємо на лаваші з підгарніром та соусом
подаємо на лаваші з підгарніром та соусом

Шашлик зі свинини

за 100 г.....................

89 ₴

Шашлик з телятини

за 100 г.....................

99 ₴

подаємо на лаваші з підгарніром та соусом
подаємо на лаваші з підгарніром та соусом

Шашлик з курятини

за 100 г.....................

подаємо на лаваші з підгарніром та соусом

Ступінь прожарки

Вага може коливатися в залежності від
ступеню прожарки
Rare

8₴

50 г.............................

подаємо з карамельним соусом та кремом «Червоний
оксамит», прикрашаємо гранолою та арахісом

Люля-кебаб з баранини
Нью-Йорк

3₴

Пивні закуски

125 ₴

люля-кебаб з фаршу свинини та телятини, подаємо
на лаваші з підгарніром та соусом

2,5 ₴

1 шм..............................................

Солодова булочка

ребра свинини, подаємо на лаваші з підгарніром та соусом

Люля-кебаб

1 шм..........................

Французька булочка

Грісіні

подаємо з печерицями, кукурудзою та цукіні,
смаженими на грилі, та з перцевим соусом

Сібас гриль

Сірий та білий хліб

Medium

Well done

75 ₴

220 г...............

Млинці із соусом «Малібу»

64 ₴

250 г......

98 ₴

100/50 г..................

73 ₴

солодкі млинці з начинкою із бананів. Подаємо з
фірмовим соусом

Шоколадний фондан
з морозивом

теплий шоколадний десерт, подаємо з морозивом та
прикрашаємо м’ятою

Панакота 200 г......................................................... 75 ₴
з малиново-полуничним мусом

мережа готелів та ресторанів

papamamacompany.com.ua

Пароль: 5555b7777

Бонуси діють лише при пред’явленні
бонусної картки

ФОП Семенова Ю. М.
ФОП Павлюк О. Ю.

Дорогі Гості, сума винагороди офіціантові у розмірі 5%
включена в рахунок,але завжди залишається на Ваш розсуд.
Ваша думка дуже важлива для нас!
Dear Guests, the amount of compensation to the waiter at the
rate of 5% is included in the bill, but is always at Your discretion.
Your opinion is very important for us!

