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ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

Тріо сала з грінками та огірком 
(сало з паприкою, сало в перці, сало солене,  
огірки солені, гірчиця) 400 г 125.00 
Соління з льоху 
(мікс солінь власного приготування)  400 г 130.00 
Карпаччо з буряка і козячого сиру  
(тонкі слайси буряка у поєднанні з соленим  
козячим сиром та руколою)  250 г 105.00  
Оселедець з маринованою цибулею  
та смаженою картоплею 
(смакує з самогоном) 300 г 105.00 
Карпатський форшмак  
(оселедець, яблуко, сир, зелена цибуля, яйце,  
домашній майонез та пармезан) 300 г 110.00 
Тарілка елітних сирів 
(благородні сири, джем та горіхи) 200 г 220.00 
Паштет з курячої печінки  
(паштет, чіабата, мед) 350 г 130.00 
М’ясне асорті по-домашньому 
(шпондер, буженина, домашня ковбаса, курячий 
рулет з грибами, хрін, аджика) 450 г 220.00 
Грибний кошик  
(білі гриби, опеньки, маслюки, гливи) 200 г 165.00 
Хумус з нуту та копченого палтуса  
(оливкова олія, кінза, нут, тости)  250 г 150.00



САЛАТИ

Цезар класичний  
(мікс-салат заправлений соусом Цезар, помідори чері,  
курка, бекон, крутони, яйце перепілки, пармезан) 280 г 130.00 

Салат з качкою та солодким Дорблю 
(мікс-салат, качка, печериці, горіхи кеш’ю) 250 г 180.00 

Теплий салат з телятиною  
(телятина, оливки, перець болгарський,  
салат, печериці мариновані, соус «Азіатський»)  250 г 195.00  

Салат з річковою фореллю  
(форель, мікс-салат, грейпфрут, оливки,  
маслини, кисло-солодкий соус)  250 г 210.00 

Салат з печеного буряка та фети  
(буряк, цибуля ріпчаста, сир фета, горіхи грецькі,  
насіння гарбуза, шпинат)  280 г 95.00 

Салат з малосольним лососем  
та солодким гуакамоле 
(мікс-салат, ніжний лосось, авокадо, селера,  
яблуко, заправлені солодким гуакамоле) 240 г 180.00 

Грецький салат  
(мікс-салат, огірки, помідори, перець, фета,  
каперси, маслини з особливою заправкою від шефа) 280 г 120.00 

З квашеної капусти і білими грибами  
(мариновані білі гриби та квашена капуста  
заправлені домашньою олією) 250 г 105.00 



ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ

Картопляні деруни зі сметаною 300 г 80.00 

Картопляні деруни зі смажениною  
та грибним соусом 350 г 140.00 

Кров’яна ковбаса власного виробництва  
з житнім хлібом та цибулею конфі  350 г 145.00 

Курка в беконі з чіпсами  
та баклажановим мусом 300 г 160.00 

Камамбер на грилі з горіхами  
та лісовими ягодами 200 г 155.00 

Голубці тирчані з мачанкою з білих грибів  
(голубці з тертої картоплі) 250 г 80.00 

Налисники з куркою та грибами  
з вершковим соусом 250 г  90.00 



СУПИ

Бульйон курячий з міні-варениками  330 г 75.00 

Бойківський борщ зі сметаною  
та смальцем з ялівця та тостами 300/100 г 85.00 

Закарпатський бограч  300 г 95.00 

Карпатська грибна юшка з білих грибів 250 г 85.00 

Український том-ям на кокосовому молоці 300 г  145.00 

Суп з печеної селери та  
з тигровими креветками 250 г 105.00 

Гаспачо (літній холодний суп) 300 г 80.00 



ГАРНІРИ

Овочі на грилі  250 г 115.00 

Овочі на пару 200 г 90.00 

Цвітна капуста карамелізована 270 г 95.00 

Картопляне пюре 250 г 50.00 

Картопля фрі  150 г 60.00 

Смажена картопля  
по-домашньому з бринзою 250 г 75.00 

Молода картопля із зеленню та часником 250 г 75.00 

Дикий рис із в’яленою журавлиною 200 г 65.00 

Кіноа у вершковому соусі 200 г 70.00 



ОСНОВНІ СТРАВИ

Качина грудка су-від з грушею 350 г 240.00 

Котлета по-київськи з картопляним пюре  330 г 125.00 

Карасики смажені в кукурудзяному борошні 400 г 130.00 

Бургер класичний з яловичини 450 г 175.00 

Філе форелі з грибами і соусом рокфор 345 г 220.00 

Філе міньйон з підсмаженими  
овочами та ягідним соусом  250 г 250.00 

Гуцульський банош зі шкварками та бринзою 300 г 105.00 

Ніжне філе яловичини з трюфельною зразою, 
подається в соусі «Порто» 350 г 350.00 



СТРАВИ З ТІСТА 

Вареники з м’ясом качки та маслом 250 г 85.00 

Вареники з картоплею та грибним соусом 300 г 75.00 

Вареники з тушкованою капустою  
та шкварками 300 г 70.00 

Вареники з вишнею та медом 250 г 75.00 

Домашні пельмені 250 г 80.00 



ПАСТИ

Карбонара  
(спагеті) 300 г 120.00 

З грибами 300 г 110.00 
(фузіллі) 

З лососем 300 г 170.00 
(спагеті) 

З томатами чері 300 г 125.00 
(фузіллі)



СТРАВИ З МАНГАЛУ 

Шашлик зі свинини 100 г* 85.00 

Шашлик з яловичини 100 г* 125.00 

Шашлик з курятини 100 г* 65.00 

Форель річкова 100 г* 85.00 

Стейк з філе лосося 100 г* 165.00 

Сібас 100 г* 110.00 

Дорадо 100 г* 110.00 

Скумбрія 100 г* 65.00 

Мюнхенські ковбаски з печеною картоплею  
та квашеною капустою 450 г 175.00

Асорті м’яса на мангалі з картоплею  
та овочами для компанії 1700 г 1600.00 

*Ціна вказана за 100г готового м‘яса.



ДЕСЕРТИ 

Лемонграсова пана-кота 150 г 100.00

Сабайон  150 г 80.00 

Шоколадний фондан 160 г 95.00 

Чізкейк з малиновим кюлі  150 г 120.00 

Налисники з вишнею запечені  
у вишневому соусі  250 г 80.00 

Налисники з сиром і шоколадом   
та згущеним молоком 250 г 75.00 

Чіа пудинг 200 г 65.00 

Сінабон 210 г 100.00

Морозиво в асортименті  50 г 30.00 



www.taor.com.ua

Для здійснення замовлення 
телефонуйте: 131


