Холодні за К уски

COLD APPETIZERS

Тріо сала з грінками та огірком
(сало з паприкою, сало в перці, сало солене,
огірки солені, гірчиця)
Trio of Lard with Croutons and Pickles
(lard with paprika, lard in pepper, salted lard, pickles, mustard)

400 g

180.00

400 g

170.00

300 g

115.00

300 g

135.00

Соління з льоху
(мікс солінь власного приготування)
Pickles From the Cellar (mix of home-made pickled goods)

Оселедець з маринованою цибулею
та смаженою картоплею (смакує з самогоном)
Herring with Pickled Onions and Fried Potatoes
(tastes great with moonshine)

Карпатський форшмак
(оселедець, яблуко, сир, зелена цибуля,
яйце, домашній майонез та пармезан)
Carpathian Forshmak
(herring, apple, cheese, green onions,
egg, homemade mayonnaise and parmesan)

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Тарілка елітних сирів
(благородні сири, джем та горіхи)
200 g

260.00

350 g

180.00

450 g

235.00

200 g

260.00

Хамон
(нарізаний тоненькими слайсами) 		
Jamón (thinly sliced)
150 g

150.00

Elite Cheeses Platter (fine cheeses, jam and nuts)

Паштет з курячої печінки
(паштет, чіабата, мед)
Chicken Liver Pate (pate, ciabatta, honey)

М’ясне асорті по-домашньому
(шпондер, буженина, домашня ковбаса, курячий
рулет з грибами, хрін, аджика)
Assorted Home-Made Meat
(baked pork belly, baked pork loin, home-made sausage,
chicken roll with mushrooms, horseradish, adjika)

Грибний кошик
(білі гриби, опеньки, маслюки, гливи)
Mushroom Basket
(white mushrooms, chanterelles, slippery jacks, oyster mushrooms)

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Салати

SALADS

Салат Цезар (курка / креветка)
(мікс салату заправлений соусом «Цезар», помідори чері,
курка/креветки, бекон, креветки, крутони, яйце перепілки, пармезан)
Classic / Shrimp Caesar Salad
165.00/
(mixed salad seasoned with Caesar sauce, cherry tomatoes, 		
280 g
245.00
chicken/Shrimps, bacon, croutons, quail egg, parmesan)

Теплий салат з телятиною
(телятина, оливки, перець болгарський,
мікс салату, печериці мариновані, соус «Азіатський»)
Warm Veal Salad (veal, olives, bell peppers,
lettuce, pickled mushrooms, Asian sauce)

250 g

235.00

240 g

210.00

Салат з малосольним лососем та солодким гуакамоле
(мікс салату, ніжний лосось, авокадо, селера,
яблуко, заправлені солодким гуакамоле)
Salted Salmon Salad with Sweet Guacamole
(mixed salad, tender salmon, avocado, celery,
apple, seasoned with sweet guacamole)

Грецький салат
(мікс салату, огірки, помідори, перець, фета, каперси,
маслини з особливою заправкою від шефа) 		
Greek Salad (mixed greens, cucumbers, tomatoes,
bell peppers, feta cheese, capers, olives with a special chef’s dressing) 280 g

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

125.00

З квашеної капусти і білими грибами
(мариновані білі гриби та квашена капуста заправлені
домашньою олією)
Sauerkraut and White Mushrooms Salad
(pickled white mushrooms and sauerkraut seasoned
with homemade oil)

250 g

135.00

280 g

180.00

300 g

190.00

280 g

170.00

Салат з карамелізованою курячою печінкою
(мікс салату, рукола, кримська цибуля, фісташки, печінка куряча)
Caramelized Chicken Liver Salad
(mixed salad, arugula, red onion, pistachios, chicken liver)

Салат з яловичого язика
(язик, мікссалату, шпинат, рукола, помідори, грінки,
яйце, кедрові горіхи, імбирно-часникова заправка на основі
домашнього майонезу)
Beef Tongue Salad (beef tongue, mixed greens, spinach, arugula,
tomatoes,croutons, egg, pine nuts, ginger-garlic dressing
with homemade mayonnaise)

Салат з карамелізованою грушею, печеним перцем
та сиром Дорблю
(мікс салату, груша, печений перець, сир Дорблю,
кеш’ю та винний соус)

Caramelized Pears, Roasted Peppers and Dorblu Cheese Salad
(mixed salad, pear, pepper, Dorblu cheese, cashews and wine sauce)

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Гарячі закуски

HOT APPETIZERS

Картопляні деруни зі сметаною
Potato pancakes with sour cream

300 g

95.00

350 g

150.00

350 g

150.00

300 g

180.00

200 g

190.00

250 g

110.00

250 g

95.00

250 g

95.00

300 g

140.00

Картопляні деруни зі смажениною та грибним соусом
Potato pancakes with fried meat and mushroom sauce

Кров’яна ковбаса власного виробництва
з житнім хлібом та цибулевим конфі
Home-made Blood Sausage with Rye Bread and Onion Confit

Курка в беконі з чіпсами та баклажановим мусом
Chicken in Bacon With Chips and Eggplant Mousse

Камамбер в мигдальній паніровці з ягідним соусом
Camembert in Almond Breading with Berry Sauce

М’ясні голубці
Holubtsi (meat stuffed cabbage rolls)

Голубці тирчані з мачанкою з білих грибів
(голубці з тертої картоплі)
HolubtsiTyrchani with Porcini Mushrooms Gravy
(cabbage Rolls with potatoes)

Налисники з куркою та грибами з вершковим соусом
Chicken and Mushrooms Crepes With Cream Sauce

Оладки з цукіні, помідором та сметаною
Pancakes with zucchini, tomato and sour cream

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Перші страви

FIRST DISHES

Бульйон курячий з міні-варениками
330 g

95.00

300/100 g

130.00

300 g

150.00

250 g

120.00

250 g

150.00

300 g

120.00

250 g

130.00

250 g

110.00

Chicken Broth With Mini Dumplings

Бойківський борщ зі сметаною
та смальцем з ялівця та тостами
Boyko Borscht With Sour Cream and
Juniper Lard and Toasts

Закарпатський бограч
Transcarpathian Bogracs

Карпатська грибна юшка з білих грибів
Carpathian Mushroom Soup With White Mushrooms

Ахобланко
(мигдалевий крем-суп з тигровими креветками)
Ajo Blanco (Almond Cream Soup with Tiger Shrimps)

Крем-суп з білих грибів
Cream of White Mushroom Soup

Крем-суп з зеленого горошку з крутонами та беконом
Cream of Green Peas Soup with Croutons and Bacon

Гаспачо
Gazpacho

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Овочі на грилі

Гарніри

SIDE DISHES
250 g

125.00

200 g

90.00

270 g

95.00

250 g

50.00

150 g

60.00

250 g

105.00

250 g

75.00

200 g

65.00

Пюре з коренеплодів		
200 g

85.00

Grilled Vegetables

Овочі на пару
Steamed Vegetables

Цвітна капуста карамелізована
Caramelized Cauliflower

Картопляне пюре
Mashed Potatoes

Картопля фрі
French Fries

Смажена картопля з білими грибами та бринзою
Fried Potatoes with White Mushrooms and Brined Cheese

Молода картопля із зеленню та часником
Young Potatoes with Greens and Garlic

Дикий рис із в’яленою журавлиною
Wild Rice With Sun Dried Cranberries

Root Vegetable Puree

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Основні страви

MAIN DISHES

Качина грудка су-від з грушею

350 g

260.00

330 g

145.00

450 g

250.00

345 g

220.00

250 g

320.00

HutsulBanosh With Cracklings and Bryndza Cheese

300 g

105.00

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

350 g

350.00

250 g

160.00

300 g

150.00

300 g

170.00

250 g

130.00

200 g

200.00

Duck Breast Sous Vide With Pears

Котлета по-київськи з картопляним пюре
Chicken Kiev With Mashed Potatoes

Бургер класичний з яловичини

Classic Beef Burger

Філе форелі з грибами і соусом «Рокфор»

Trout Fillet With Mushrooms and Roquefort Sauce

Філе міньйон з підсмаженими овочами та ягідним соусом

Fillet Mignon With Toasted Vegetables and Berry Sauce

Гуцульський банош зі шкварками та бринзою

Tender Beef Fillet With Truffle Zrazy (roulade)
Served in Porto Sauce

Ризото з білими грибами

Porcini Mushroom Risotto

Паста карбонара

Carbonara Pasta

Паста з білими грибами

Pasta with White Mushrooms

Філе індички з овочами на пару

Turkey Fillet with steamed vegetables

Філе сібаса на пару з пюре коренеплодів
Steamed Sea Bass Fillet with Mashed White
Root Vegetables

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Здорові страви

від шеф-кухаря
Рустама Хоркашева

Healthy food

from the chef
Rustam Khorkashev

Карпаччо з буряка і козячого сиру
(тонкі слайси буряка у поєднанні з соленим козячим сиром та руколою)
Beetroot and goat cheese carpaccio
(thinly sliсed beets with salted goat cheese and arugula)

250 g

115.00

280 g

145.00

Салат з печеного буряка та фети
(буряк, цибуля ріпчаста, сир фета, горіхи грецькі,
насіння гарбуза, шпинат)
Roasted Beet and Feta Salad
(beets, onions, feta cheese, walnuts, pumpkin seeds, spinach)

Локшина з цукіні з тигровими креветками в апельсиновому соусі
Zucchini noodles with tiger prawns in orange sauce

200 g 200.00

Локшина з цукіні з індичкою в кисло-солодкому соусі
Zucchini noodles with turkey in sweet and sour sauce

200 g

160.00

300 g

130.00

Шпинатний крем-суп з яйцем пашот та сиром фета
Spinach Cream Soup with Poached Egg and Feta Cheese

Авокадо гриль з кіноа і соусом «Песто»		
200 g 170.00

Grilled Avocado with quinoa and pesto sauce

Масляна на пару з кус-кусом

Steamed Butterfish with couscous

Кнелі з форелі та гірчичним соусом

Trout Dumplings and mustard sauce

Стейк з індички / курки з фісташками,
броколі та кокосовим соусом «Теріякі»

Turkey / Chicken Steak with pistachios, broccoli and coconut teriyaki

Пудинг з міксом чіа, льоном та пюре манго
Pudding with chia mix, flax, and mango puree

Запечене яблуко з натуральним морозивом, медом та горіхами
Baked Apple with ice cream, honey and nuts
Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

250 g

170.00

250 g

170.00

350 g

200.00

200 g

110.00

200 g

95.00

Страви з мангалу

BARBECUE DISHES

Шашлик зі свинини
Pork Shashlik

100 g*

110.00

100 g*

200.00

100 g*

90.00

100 g*

100.00

100 g*

120.00

100 g*

120.00

100 g*

65.00

450 g

185.00

1700 g

1800.00

Шашлик з яловичини
Beef Shashlik

Шашлик з курятини
Chicken Shashlik

Форель річкова
River Trout

Сібас
Sea Bass

Дорадо
Dorado

Скумбрія
Mackerel

Мюнхенські ковбаски з печеною картоплею
та квашеною капустою
Munich Sausages With Baked Potatoes and Sauerkraut

Асорті м’яса на мангалі з картоплею
та овочами для компанії
Assorted Meat on the Grill With Potatoes
and Vegetables For a Company

*Ціна за 100 грам підготовленого до смаження м’яса та риби.
* Price per 100 grams of meat and fish prepared for frying.

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Страви з тіста

DOUGH DISHES

Вареники з м’ясом качки та маслом
Varenyky With Duck Meat and Butter

250 g

140.00

300 g

95.00

300 g

95.00

250 g

110.00

250 g

110.00

250 g

125.00

250 g

100.00

Вареники з картоплею та грибним соусом
Varenyky With Potatoes and Mushroom Sauce

Вареники з тушкованою капустою та шкварками
Varenyky With Stewed Cabbage and Cracklings

Вареники з вишнею та медом
Varenyky With Cherries and Honey

Вареники з домашнім сиром та сметаною
Varenyky With White Cheese and Sour Cream

Вареники з чорницею та медом
Varenyky With Blueberries and Honey

Домашні пельмені
Homemade Pelmeni

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Соуси

SAUCES

BBQ BBQ

50 g

30.00

Чімічурі Chimichurri

50 g

30.00

Харріса Harissa

50 g

30.00

Пішта Pista

50 g

30.00

Вершковий Creamy

50 g

30.00

Песто Pesto

50 g

30.00

Ягідний кюлі Berry Coulis

50 g

30.00

Сирний Cheese

50 g

30.00

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Десерти

DESSERTS

Лемонграсова пана-кота
Lemongrass Panna Cotta

Шоколадний фондан
Chocolate Fondant

Чізкейк з малиновим кюлі
Cheesecake with Raspberry Coulis

Тірамісу
Tiramisu		

Наполеон кокосовий
Coconut Napoleon

Млинці з вишневим соусом
Pancakes with cherry sauce

Млинці з сиром та шоколадом
Pancakes with cheese and chocolate

Яблучний штрудель
Apple Strudel

Медівник
Honey Cake

150 g

100.00

160 g

110.00

170 g

150.00

150 g

90.00

200 g

125.00

250 g

125.00

250 g

95.00

200 g

95.00

200 g

110.00

250 g

135.00

50 g

30.00

150 g

100.00

200 g

110.00

Сирники зі згущеним молоком, горішками та ягодами
Syrnyky (fried cheesecakes)
with condensed milk, nuts, and berries

Морозиво в асортименті

(ягідне, фісташкове, шоколадне, ванільне, пломбір)
Assorted Ice Cream
(berry, pistachio, chocolate, vanilla, plombières)

Еклер від Шеф-кухаря
Eclair from the Chef

Полуниця із сметаною «Смак дитинства»
Strawberry with sour cream “Taste of childhood”

Якщо у вас є алергія, скажіть про це офіціанту.
If you have any allergies, please inform the waiter.

Наша крамничка OUR SHOP

Gifts of Nature in
Every Jar

TAOR Karpaty
Resort & Spa

Дари природи від TAOR Karpaty для Тебе
Nature’s gifts for You from TAOR Karpaty

Цукерки TAOR / TAOR Sweets

Наливки / Homemade Spirits

1 коробка / 1 box

1 шт. / 1 pc. 0,5 L

100 g
220 g

100.00
200.00

Самогон / Moonshine

1 шт. / 1 pc. 0,5 L

270.00

Карпатський Чай / Carpathian Tea

250.00

1 шт. / 1 pc.

70 g

120.00

Карпатський Мед / Carpathian Honey

Соління / Pickles

1 шт. / 1 pc. 0,25 L

1 шт. / 1 pc. from 0.5 L from 150.00

100.00

Варення / Jam

1 шт. / 1 pc. 0,3 L

Аджика / Adjika

100.00

1 шт. / 1 pc. 0,5 L

170.00

Впродовж дня
Ви можете скористатись послугою рум-сервіс.
Оплата за рум-сервіс становить +10%
від загальної вартості замовлення (мін. 250 грн)
During the day you can use the room service.
Payment for room service is + 10% of the total
order value (min. UAH 250)

Для здійснення замовлення
телефонуйте: 131
To place an order,
please call: 131

www.taor.com.ua

