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Бізнес-ланчі 

 Є можливість проведення харчування по системі «Кашрут» та «Халяль» 

 
Бізнес-ланч №1 

Салат-коктейль з шинкою і сиром (200гр.) 

Юшка (300мл.) 

Печеня з курячим філе (300гр.) 

~270 грн.~ 

 
Бізнес-ланч №2 

Салат з овочів по-датському (200гр.) 

Суп з домашньою локшиною (300мл.) 

Шашличок курячий(100/50гр.) 

Пюре картопляне (150гр.) 

~270 грн.~ 

 
Бізнес-ланч №3 

Салат з капусти і огірків (200гр.) 

Суп грибний (300мл.) 

Плов зі свининою (300гр.) 

~270 грн.~ 

До кажного бізнес-ланчу подається хліб и напій по сезону. 

Ціни вказані в розрахунку на 1 особу. 
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Бізнес-ланч №4 

Салат крабовий (200гр.) 

Юшка грибна (300мл.) 

Котлета по-київськи (150гр.) 

Картопля відварна (150гр.) 

~320 грн.~ 

 
Бізнеc-ланч №5 

Салат легкий (200гр.) 

(куряче філе, огірок, латук, сметана) 

Суп гороховий (300мл.) 

Стейк з курячого філе (100/40гр.) 

Гречана каша з грибами (200гр.) 

~320 грн.~ 

 
Бізнес-ланч № 6 

Салат зі свіжих печериць (200гр.) 

(печериці, куряче філе, огірки) 

Борщ червоний (300мл.) 

Печеня зі свинячими ребрами (300гр.) 

~320 грн.~ 

 
До кажного бізнес-ланчу подається хліб и напій по сезону. 

Ціни вказані в розрахунку на 1 особу. 
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Бізнес-ланч №7 

Салат зі свіжих овочів (200гр.) 

Солянка м'ясна (300мл.) 

Фрікасе з філе індички (250гр.) 

Картопляне пюре (150гр.) 

~360 грн.~ 

 
Бізнес-ланч №8 

Салат з тунця (200гр.) 

(тунець консервований, яйце, яблоко) 

Суп з фрикадельками (300мл.) 

Свинина з сирним соусом (200гр.) 

Рис відварний (150гр.) 

~360 грн.~ 

 
Бізнес-ланч №9 

Салат столичний (200гр.) 

Юшка (300мл.) 

Свиняча відбивна гриль (100/50гр.) 

Картопля по-селянськи (150гр.) 

~360 грн.~ 

 

До кажного бізнес-ланчу подається хліб и напій по сезону. 

Ціни вказані в розрахунку на 1 особу. 
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Бізнес-ланч «Український» 

Салат з помідорів і бринзи (200гр.) 

Окрошка (300мл.) 

Вареники з картоплею (200гр.) 

~270 грн.~ 

 

Бізнес-ланч «Вегетаріанський» 

Салат з кус-куса і овочів(200гр.) 

Суп мінестроне (300мл.) 

Паста з грибним соусом (300гр.) 

~270 грн.~ 

 

Бизнес-ланч «Одеський» 

Салат з помідорів по-одеськи (200гр.) 

Юшка з чорноморської рибки (300 мл.) 

Плов з мідіями (300мл.) 

~360 грн.~ 

 
 
 
 

До кажного бізнес-ланчу подається хліб и напій по сезону. 

Ціни вказані в розрахунку на 1 особу. 
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