
Щука фарширована (від 2 кг).................................1000         750

Лосось власного посолу.........................................100            210

Оселедець з картоплею та цибулею  ...............230            96

 Українські роли (млинець з крем сиром, 

с/с лососем та зеленню).........................................200            260

"Овочевий город" (свіжі овочі)...............................300            124

Лимони...............................................................................100              35

"Капризуля" (томати з сиром моцарелла, 

соусом песто та базиліком)....................................200             95

Рулетики з баклажанів 

з сиром та горіхами.....................................................200            158

Маслини/Оливи.............................................................100             95

Сирна тарілка з медом та горішками 

(дор блу, брі, пармезан) ............................................150             210

Намазочки (печінкова, сирна, горіхова) 

з гріночками .....................................................................200             92

Фермерське сало з часником .................................100             92

Ковбаса домашня з гірчицею ..................................150             155

"Тещин язик" (варений телячий язик,

майонез, хрін) ..................................................................150             156

 М'ясна тарілка (буженина, язик, 

підчеревина з хроном) .................................................200             228

тел.099-600-8-500, info@etno-selo.com.ua, www.etno-
selo.com.ua

                            ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ                   Вага, г     Ціна, грн.



Грецький зі свіжих овочів та сиром фета ............250          129

"Бринзоля" (молода капуста, огірочки, бринза) 

з домашньою олією ..........................................................200           86

Салат із запеченого бурячку з рукколою, в'яленими

помідорами, кедровими горішками, сиром пармезан 

під гірчичним соусом .....................................................200          143

Салат "Шуба" (буряк, картопля, морква,

 оселедець) .........................................................................250           92

"Від Солохи" (с/с сьомга, картопля фрі, мікс салат, 

томати з соусом бальзаміко, пармезан) ................200          188

Олів’є з куркою ...................................................................200          109

Салат "Селянський" (язик, бекон, овочі, 

картопля пай, домашній майонез .............................250           156

Цезар (мікс салат, курка, бекон, чері, 

перепелині яйця, пармезан, сухарики) .................250            182

Салат-гриль з телятини та овочів  ...........................300            196

                                            САЛАТИ                               Вага, г   Ціна, грн.

                                        СОЛІННЯ                              Вага, г   Ціна, грн.

Огірочки з бочки ....................................................................................100                35
 Помідори з діжки .................................................................................100                35
 Капуста квашена .................................................................................100                35
 Баклажани мариновані гостренькі ......................................150                 54



Деруни з бринзою 200/45 .......................................200                88

Деруни зі сметаною 200/45 ...................................200                88

Деруни зі шкварками 200/45 .................................200                88

Деруни з грибами та вершками 200/45 ..........200                 88

Язик запечений з грибами та сиром ..................220                288

Кров'яночка з салом ...................................................300                164

Вертуни м’ясні з грибами 

та бринзою (від 5 порцій) .........................................200                165

Голубці з м'ясом та рисом, 

 (від 5 порцій) .................................................................200                 139

                                   ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ                   Вага, г       Ціна, грн.

                                                ПІЦА                                Вага, г    Ціна, грн.

Маргарита (сир, помідори, базилік, соус) ......................400               124,00  
 Везувіо (сир, шинка, гриби, помідор, соус) ...................400             156,00  
 Салямі (сир, салямі, ковбаски мисливські, 
маслини, цибуля, соус)  ....................................................................400            156,00  
 Гавайська (сир, курка, кукурудза, ананаси, соус)......400           155,00  
 4 cири (вершки, моцарела, едам, горгонзола, 
пармезан).......................................................................................................400            167,00

МЛИНЦІ КОЗАЦЬКІ 
                                     (БЕЗ СМЕТАНИ І МЕДУ!)      Вага, г      Ціна, грн.

Млинці з м’ясом ............................................................200              95,00

Млинці з курятиною та грибами ..........................200              87,00  

Млинці з яблуками ......................................................200              75,00  

Млинці з солодким сиром .......................................200              85,00 

Млинці з маком та родзинками .............................200             85,00



                                ГАРЯЧІ СТРАВИ З РИБИ             Вага, г    Ціна, грн.
                                   

Лосось запеченный з овочами (150/150) ............................300               347
Філе лосося з помідорами чері та 
соусом бешамель ...................................................................................100               225
Лосось стейк на грилі (на вагу) ...................................................100               170
Судак-гриль з овочевою сальсою і соусом 
зі шпинату (150/150/50)......................................................................300              246
Дорадо на грилі (ціла рибка) (на вагу) ....................................100              134
Скумбрія на грилі (ціла рибка) (на вагу) .................................100              73
Хек тушкований з овочами ................................................................250              225
Короп смажений з цибулею 250/50 ........................................250              196

                         ГАРЯЧІ СТРАВИ З М`ЯСА                Вага, г      Ціна, грн.

Шашлик з курки .....................................................................100           96

Індиче філе з карамелізованою морквою ................300           299

Качка з яблуками  (на вагу) (від 1 кг) .........................1000          550

Каре з телятини з вишневим соусом 200/100......300            312

Козацька вечеря (телятина у сметанно-

гірчичному соусі) (від 5 порцій) ....................................250            244

Шашлик з телятини ..............................................................100            176

Телятина на кістці  (мангал) (на вагу) ........................100            139

Люля-кебаб з телятини та свинини 

(мангал) (на вагу) ..................................................................100            114

Свинячі реберця, запечені у гострому соусі. 

з печеною картоплею (300/200) ..................................500            344

Шашлик зі свинини ...............................................................100            123

Свинина на кістці з соусом (мангал) ............................250          282

Нога свиняча запечена (на вагу) (від 5 кг) ................1000        950

"Зметикуємо на троїх" (курячі крильця, свинячий ошийок,

свинина на кістці, телятина на кістці з картоплею по-

селянськи та том. соусом) 1200/300/100 .................1600      1198



Пампушки з часниковою підливкою .............................................120                22
 Хліб чорний чи білий (4 шматочки) ...............................................100                15
 Хліб домашній, випечений у печі без дріжджів
 (2 шматочки, від 10-ти порцій ) ........................................................100                30

                                                ХЛІБ                                Вага, г    Ціна, грн.

                                             ГАРНІРИ                            Вага, г    Ціна, грн.

Овочі-гриль      .............................................................................................200                148
 Картопляне пюре/відварна картопля з кропом ...........150                 60
 Картопля запечена по-селянськи ..............................................150                 78
 Картопля фрі з кетчупом 150/30 .................................................130                 84
 Печеня по-карпатськи (картопля, свинина, гриби) .....300                 175

                                              СОУСИ                          Вага, г      Ціна, грн.

Томатний (від 3 порцій) .......................................................100           50

Кисло-солодкий (від 3 порцій) .........................................100           50

Тартар (від 3 порцій) ..............................................................100          50

Гірчиця ...........................................................................................50            25

Хрін ..................................................................................................50            25

Кетчуп .............................................................................................50            25

Майонез .........................................................................................50            25

Сметана .........................................................................................50             15



Яблучний пиріг .................................................................180              109

Вишневий пиріг ................................................................180              118

Чізкейк класичний ...........................................................130              134

Шоколадний торт з карамельним соусом ..........100              144

Наполеон (мінімальне замовлення 1 кг) ...............1000            850

Сезонні фрукти.................................................................500              125

                 СОЛОДКІ СТРАВИ ТА ДЕСЕРТИ            Вага, г      Ціна, грн.

                                           ФРУКТИ                          Вага, г      Ціна, грн.

Узвар з яблук, груш, слив, абрикос.........................1000             80

Компот ...................................................................................1000             80

Березовий квас з лимоном та родзинками.........1000             95

Сік березовий ....................................................................1000             100  

Мінеральна вода "Аквамінерале" 

не газована/газована .....................................................500              35

Мінеральна вода "Боржомі"..........................................500              65

Сік "Сандора" в асортименті .......................................950              80

Напій "Пепсі"/ "Мірінда" / "7-ап".................................500             40

                                                НАПОЇ                         Вага, г         Ціна, грн.



Овочева (огірок, помідор чері, перець)             30              35,00

Сало з огірком  (мелене сало, 

чорний тост, корнішон)                                        20             35,00

Буженина з чері (білий тост, 

масло, чері, шинка)                                               20             38,00

Шинка з чері (білий тост, 

масло, чері, шинка)                                               20             38,00

Салямі з чері (білий тост, 

масло, чері, ковбаса)                                            20             38,00

Моцарелла з чері (сир моцарелла, 

чері, базилік)                                                          25             40,00

Бринза з виноградом (бринза, 

виноград, базилік)                                                 30             40,00

Оселедець з чорним хлібом 

(оселедець, масло, лист салату, хліб)                 20             38,00

Сьомга з лимоном (с/с сьомга, білий тост, 

вершкове масло, лимон, маслина)                       25            55,00

Цезар (смажена курка, чері, білий тост,

 лист салату, соус)                                                 25            45,00

                                            КАНАПКИ                        Вага, г      Ціна, грн.
   (від 10 порцій)                     

ФУРШЕТНЕ МЕНЮ               



                                     МІНІ-МЛИНЦІ, РОЛИ            Вага, г    Ціна, грн.                    

З сьомгою та сиром (с/с сьомга, сир буко, 

зелень, лимон, млинець) (3 рола)                         80            80,00

З червоною ікрою (червона ікра, 

вершкове масло, лимон, млинець) (1 шт)             40            70,00

З м'ясом (м'ясний фарш, млинець) (1 шт)              60            55,00

З фетою і зеленню (сир фета, зелень, 

млинець) (4 рола)                                                   50            55,00

                                                СЛОЙКИ                       Вага, г      Ціна, грн.                    

Слойки з лососем 30 шт                                         30         550,00

Слойки з беконом 30 шт                                         30         550,00

                                      ТАРТАЛЕТКИ                        Вага, г      Ціна, грн.                    

З сирним салатом (плавлений сирочок, 

часник, майонез)                                                   25             25,00

З червоною ікрою (ікра, вершкове масло)          20            40,00

З куркою та грибами (курка, 

печериці, вершки)                                                  50           40,00

З куриним паштетом (паштет, 

зелень, тарталетка)                                                30           35,00


