Side dishes
Домашня картопля з грибами 200г

80

Овочі на грилі 250г

175

Fried potatoes with onions and mushrooms
Grilled vegetables

Запечений гарбуз 100г

50

Baked pumpkin

Качани кукурудзи 180г

Grilled corn ears

115

Пюре із зеленого горошку з трюфельною олією100г

65

Кус-кус з овочами 150г

70

Green peas puree with truffle oil
Сouscous with vegetables

225

Rice noodles with veal

Локшина з овочами 270г

Rice noodles with vegetable

ВИШНЕВЕ МІСТЕЧКО, ЗОЛОЧЕ
/044/

WOK
Локшина з телятиною 300г

МЕНЮ ДОСТАВКИ

185

Час доставки - до 90 хвилин
Вартість доставки 80 грн

DELIVERY MENU

VYSHNEVE MISTECHKO, ZOLOCHE

585 60 97

Delivery time - up to 90 minutes
The cost of delivery is 80 UAH

Breakfast

Rolls

Золотий дракон з карамелізованими яблуками 260г 335

Філадельфія WISH з унагі ікрою 280г

345

Запечений авокадо з яйцем, насінням чіа і мікс салатом під малиновим соусом

150

Філадельфія з лососем і салатом ромен 240г

255

Kappa green with avocado, salmon and eel

Капа грін з авокадо, лососем та вугрем 260г

290

Пашот на полб’яному хлібі власної випічки, з куркою в азіатському стилі і мікс салатом під горіховим соусом

150

Філадельфія з вугрем і унагі ікрою 250г

290

Квітковий дракон з вугрем і авокадо 250г

305

Фрітата з домашньою куркою/креветками, чері і брокколі/лососем і шпинатом

Філадельфія з тунцем і креветкою 250г

330

Морський дракон з тигровою креветкою 230г

295

Пашот на медовому хлібі, з пастою із авокадо і песто соусом

210

Оладки гарбуза з каперсами, соусом песто і тар-таром з лосося

180

Яйця Флорентин

210

Gold dragon with an eel, apples, pumpkin sunflower
seeds and unagi caviar
Philadelphia with salmon and salad romaine
Philadelphia with an eel and unagi caviar
Philadelphia with tuna and shrimps

Gunkan

Philadelphia WISH with unagi caviar

Flower dragon with an eel, avocado and black rice

Sea dragon with tiger shrimps, a fresh salmon and salad romaine

Nigiri

Гункан Лосось 35г

55

Гункан Тунець 35г

Avocado baked with egg, with mix salad and chia seeds

Egg poached on homemade bread with chicken and mix salad with nut sauce
Frittata with chicken/shrimp, cherry and broccoli/salmon and spinach
Egg poached on honey bread, with avocado paste and pesto sauce
Pumpkin pancakes with capers, pesto sauce and tar-tar salmon
Eggs poached with salmon and hollandaise sauce

145/185/190

Нігірі Лосось 35г

55

Український сніданок з яєчнею, домашніми ковбасками, смаженою картоплею, грибами і свіжими томатами

150

75

Нігірі Тунець 35г

75

Сирники з ягідним кюлі та домашньою сметаною

115

Гункан Вугор 35г

75

Нігірі Вугор 35г

75

Гункан Креветка 35г

60

Нігірі Креветка 35г

60

Гункан Гребінець 35г

70

Нігірі Гребінець 35г

70

Гункан Тобіко 35г

45

Нігірі Чука 35г

45

Gunkan salmon
Gunkan tuna
Gunkan eel

Gunkan shrimps
Gunkan scallop
Gunkan tobiko

Nigiri salmon
Nigiri tuna
Nigiri eel

Nigiri shrimps
Nigiri scallop
Nigiri сhukka

Cheesecakes with berry sauce and sour cream

Вівсяна каша з фруктами на воді/молоці
Oatmeal with fruit

Асорті сирів з домашнім конфітюром 150/20/30 г

375

Ікра щуки з хрумкою чіабатою 100/80г

390

Лосось шеф-посолу з чіабатою, трав’яним маслом та долькою лимону 100/30/80/50г

305

Плато сиров’ялених делікатесів 50/50/50/10г

265

Тар-тар з лосося та тунця з авокадо 150/20г

380

Тар-тар з телятини, трюфельною олією та перепелиним яйцем150/20г
Veal tar-tar with the truffle oil

285

Велика брускета з овочами гриль 250г/ ростбіфом 180 г/лососем 190г

135/145/195

Pike caviar

Шоколадний фондан з ванільним морозивом 100/50г

165

Морозиво в асортименті 50г

50

Чізкейк Снікерс 100г

175

Сорбет в асортименті 50г

50

Ромовий шоколадний тарт 100г

160

Сорбет манго/маракуйя 50г

80

Десерт манго-маракуйя 100г

185

Chocolate fondant with vanilla ice cream

Cheese cake Snickers

Homemade ice cream
Homemade sorbet

Sorbet of mango / passion fruit

Mango Passion Fruit Dessert

БУДЬ-ЛАСКА, ЯКЩО ВИ СХИЛЬНІ ДО АЛЕРГІЇ НА БУДЬ-ЯКІ ПРОДУКТИ, ПОПЕРЕДЬТЕ ПРО ЦЕ ОФІЦІАНТА.
PLEASE, IF YOU ARE PRONE TO ALLERGIES, WARN THE WAITER.

Для нас важлива висока якість продуктів, тому деякі страви можуть бути тимчасово відсутні.
For us, the quality of the products is important, therefore some dishes may be temporarily absent.

Обслуговування додатково включає 10% за послугу від загальної суми замовлення, але завжди залишається на розсуд гостя.
Ціни в меню вказані в гривнях.

75

Appetizers
Assorted cheeses with homemade confiture

Dessert
Chocolate tart with rum

Ukrainian breakfast with scrambled eggs, homemade sausage, fried potatoes, mushrooms and tomatoes

Salted salmon with ciabatta

Assorted meat delicacies (prosciutto, capicola, salame contadino)
Tuna and salmon tar-tar with avocado

Large bruschetta with grilled vegetables/roast beef/salmon

Пате з фуа-гра і манго в яблучній глазурі 180г

185

Веган рієт з авокадо, з насінням чіа, соусом песто у печеному буряку 100/50г

165

Pate from foie gras and mango with apple glaze

Vega riet from avocado, chia and pesto sauce baked in beets

Salads

Meat

Теплий салат з телятиною та овочами гриль 200г

250

Авторський "Цезар" з соусом унагі 220г

210

Warm salad with veal and grilled vegetables
Salad «Caesar» with unagi sauce from Chef

Месьє Олів'є з лососем і авокадо 220/10г
Monsieur Olivier with salmon and avocado

Месьє Олів'є з яловичого язика 270г
Monsieur Olivier with beef tongue

Салат з прошутто, козячим сиром і шарон 200г
Salad with prosciutto, goat cheese and sharon

Салат з буряком су-вид, сиром фета і цитрусовим
дрейсінгом 185г

245

Salad with beetroot suvid, feta cheese and citrus draising

205

Salted salmon with smoked beetroot

Лосось шеф-посолу під шубою з копченого буряка 235г
Салат з лососем, авокадо та сиром філадельфія 160г
Salad with salmon, avocado and philadelphia cheese

Hot appetizers
Оладки з гарбуза та щучої ікрою 200/30/30г
Pumpkin pancakes with pike caviar

175
185

Спрінг рол з телятини з сливовим чилі соусом 100/30г

175

Яловичий язик в китайському стилі з
імбірно-медовим соусом 250г

150

Spring roll veal with plum chili sauce

170
245
245

Спагеті Карбонара 250г

175

Бефстроганов з грибами і трюфельною олією 150/170/30г

265

Befstroganoff with mushrooms and truffle oil

Філе міньйон в азійському стилі з кімчі 200/100г

350

Тушковане ягня в червоному вині з лісовими грибами та пюре з чечевиці 180/170г

240

Медальйони зі свинини з соуосм з Мадагоскарского зеленого перцю 130/100/50г

220

Віденський Шніцель з салатом під гірчично-лимонною заправкою 160г

265

Курча в азійському стилі, фаршироване кус-кусом, сухофруктами зі сливовим чилі соусом 600г

350

Fillet a minion in Asian style from kimchi and unagi sauce
Lamb stewed in red wine with wild mushrooms and lentil puree

Wiener Schnitzel with salad under mustard-lemon dressing

175

Spaghetti carbonara

290

Pork Medallions with мadagascar green pepper sauce

Котлети з курки в панко та вершкове пюре 100/150г

Chicken cutlets and creamy mashed potatoes

Курча Тапака з міксом салату і перцем чілі 250/50/50г

Chicken tapaka with vegetables and chili

Pork Medallions with мadagascar green pepper sauce

Home cuisine

Хачапурі з сиром на шампурі 350г
Кhachapuri with suluguni

185

Meat and poultry
М’ясний гриль-сет:
каре телятини, каре баранини, люля телятини, курячі крила барбекю, овочі гриль, кукурудза гриль, картопля фрі 850/600г
Свинячий ошийок на грилі 200г

250

Крила барбекю 200г

170

Каре ягняти 200г

415

Каре телятини 200г

336

Grilled pork neck

Barbecue chicken wings with confidential sauce

Chinese style beef tongue with ginger-honey sauce

Lamb caret

Fish

Veal caret

Лосось су-вид з брюсельською капустою і соусом з щучої ікри 100/50/50г

285

Макрель з овочевою сальсою і чорною сіллю 140/150г

280

Судак з кімчі, кус-кусом і лісовими грибами 140/150/50г

345

Suvid salmon with Brussels sprouts and pike caviar sauce
Mackerel, vegetable salsa and black salt

Pike perch in kimchi with couscous and forest mushrooms

Рибний гриль-сет: філе лосося, судака, макрелі, тигрові креветки, овочі гриль, кукурудза гриль 670/450г
Fish grill set (salmon fillets, pike perch fillet, tiger shrimps, mackerel , grilled vegetables, grilled corn ears)

1450

Філе судака 140г

270

Дорадо 200г

Dorado

Макрель 250г
Mackerel

Тигрові креветки на грилі 120г
Tiger shrimps

305
270

Ribeye

Бульйон з польпетто та локшиною 250г

135

Пікантно-лагідний Том Ям з морепродуктами 250г

325

Суп із копченого буряка з лососем шеф-посолу 250г

155

Суп-пюре з печеного гарбуза та тигровими креветками на грилі 250г

160

Chicken broth with polpette and homemade noodles

Soup puree with pumpkin and grilled shrimp

Burgers
Бургер з креветками і ароматною куркою з устричним соусом 250/150г

310

Бургер з телятиною та мікс соусів від Шефа 280/150г

270

Бургер з куркою та соусом тонкацу 250/150г

250

Burger with shrimps, chicken filet and oyster sauce
WISH veal burger with veal
WISH burger with chicken

410

Barbecue
Шашлик з телятини 180г

295

Люля-кебаб з курки 200г

200

Шашлик зі свинини 200г

230

Люля-кебаб з телятини 180г

230

Шашлик з курки 200г

220

Veal

Steaks
Рібай за 100г

150

Smoked beetroot soup with salted salmon

350

Pike perch

Борщ з копченою грушею і свинячими ребрами 250/100г

Seafood Tom yam soup

Філе лосося 150г

Salmon

Soup
Ukrainian borsch with pork ribs and a smoked pear

Fish & Seafood

Pork

110

1450

Meat grill set: (veal caret, lamb caret, barbecue chicken wings, kebab with veal, grilled vegetables, french fried, grilled corn ears)

Chicken

Chicken kebab
Veal kebab

