
 

 

Speisekarte deutsch  Speisekarte ukrainisch  

Gerichte auf Feuer  Страви на вогні 

Gebackene Kartoffeln Запечена картопля 

Schaschlik vom Wels Шашлик з сома 

Gegrillter Zander Смажений на вогні судак 

Gegrillte Forelle Смажена на вогні  форель 

Gegrillter Lachs Смажений на грилі  лосось 

Gegrillte Forelle gefüllt 
mit Tomaten, Zwiebeln und Kräutern 

Форель на грилі, фарширована 
помідорами, цибулею і зеленню 

Mit Butter gegrillte Forelle in Folie Форель запечена з маслом у фользі 

Gegrillte Hähnchenteile Смажені шматочки курки 

Schaschlik vom Huhn Шашлик з курки 

Gegrilltes Putenfilet Запечене на грилі філе індички 

Gegrilltes Lamm Баранина на грилі 

Kalbssteak Стейк з телятини 

Gegrillte Schweinerippe Смажені свинячі реберця 

Gegrilltes Schweinekotelett Смажена свиняча відбивна 

Gegrilltes Schweinesteak Смажений стейк із свинини 

Schaschlik vom Schwein Шашлик із свинини 

Gemüseschaschlik (Tomaten, Paprika, 
Zwiebeln) 

Овочевий шашлик (помідори, перець, цибуля) 

Gegrillte Auberginen Смажені баклажани 

  

Saucen  Соуси 

Scharfe Tomatensoße Гострий томатний соус 

Süße Tomatensoße Солодкий томатний соус 

Pflaumensoße „Tkemalli“ 
(Pflaume oder Mirabelle, Knoblauch,  Paprika, 
Salz, Zucker und Dill) 

Сливовий соус "Ткемалi"  
(Слива або алича, часник, паприка, сіль, цукор і 
кріп) 

Granatapfelsoße „Nasharab“ 
(Granatapfelsaft, Zitronensaft, Koriander, Zimt, 
Paprikapulver, Lorbeer und Pfeffer) 

Гранатовий соус  "Нашараб"  
(Гранатовий сік, лимонний сік, коріандр, кориця, 
паприка, лавровий лист і перець) 
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In Salzlake eingelegt  Заквашені в розсолі 

Salat aus eingelegte Gurken Салат з квашених огірків 

Salat aus eingelegten Tomaten Салат з квашених помідорів 

Eingelegte Tomaten Квашені помідори 

Sauerkrautsalat Салат з квашеної капусти 

Eingelegte Paprika Маринований солодкий  перець 

Eingelegte Gurken Квашені огірки 

Marinierte Champignons Мариновані печериці 

Gemüseplatte 
(Sauerkraut, eingelegte Tomaten und Gurken) 

Овочеве асорті  
(Квашена капуста, солоні помідори і огірки 

Marinierte Steinpilze Мариновані білі гриби 

  

Belegte Brot e mit Butter und  Бутерброди з маслом і 

Hering оселедцем 

Schinken шинкою 

Käse сиром 

Käse und Schinken сиром і шинкою 

Salami салямі 

Roter Kaviar червоною ікрою  

Lachs лососем 

  

Salate Cалати 

Rote Bete mit Meerrettich Червоний буряк з хріном 

Weißkohlsalat  
(wahlweise mit Sonnenblumenöl oder Sahne 
oder Mayonnaise) 

Салат з капусти білокачанної  
(при бажанні з соняшниковою олією або 
сметаною або майонезом) 

Möhrensalat (mit Sahne) Салат з моркви (зі сметаною) 
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Rote Beete Salat 
(Rote Beete, Knoblauch und Käse mit 
Mayonnaise) 

Салат з червоного буряка  
(червоний буряк, часник і сир з майонезом) 

Hering unter „Pelzmantel“ 
(Eingelegter Hering, Rote Beete, Kartoffeln und 
Möhren mit Mayonnaise) 

Оселедець під "шубою"  
(маринований оселедець, буряк, картопля і 
морква з майонезом) 

Grüne Erbsen Salat (mit Mayonnaise) Салат із зеленого горошку (з майонезом) 

Radieschensalat (mit Sahne) Салат з редиски (з майонезом) 

Radieschen-Eiersalat (mit Mayonnaise) Салат з редиски та яєць (з майонезом) 

Maissalat (mit Mayonnaise) Салат з кукурудзи (з майонезом) 

Möhren auf koreanische Art 
(Möhren und Knoblauch gewürzt mit Pfeffer, 
Salz, Essig, Zucker und Paprikapulver) 

Морква по - корейськи 
(морква і часник приправлені перцем, сіллю, 
оцтом, цукром і червоним перцем) 

Fitnesssalat 
(Weißkohl, eingelegter Mais, gekochtes 
Hähnchenfilet und Möhren mit Mayonnaise) 

Фітнес салат  
(капуста білокачанна, кукурудза, відварене куряче 
філе і морква з майонезом) 

Eingelegte Oliven Мариновані оливки 

Gurkensalat 
(Gurken mit wahlweise Sonnenblumenöl oder 
Sahne oder Mayonnaise) 

Салат з огірків  
(огірки з соняшниковою олією або сметаною чи 
майонезом) 

Tomatensalat 
(Tomaten mit wahlweise Sonnenblumenöl oder 
Sahne oder Mayonnaise) 

Салат з помідорів  
(помідори з соняшниковою олією або сметаною 
чи майонезом) 

Gurken-Tomatensalat 
(Gurken und frische Tomaten mit wahlweise 
Sonnenblumenöl oder Sahne oder Mayonnaise) 

Салат з огірків та помідорів  
(огірки і свіжі помідори з соняшниковою олією або 
сметаною чи майонезом) 

Kalamarissalat (Kalamaris, Mais und Eier) Салат з кальмарів (кальмари, кукурудза і яйця) 

Wiesensalat 
(Weißkohl, Gurken, Tomaten, Paprika und 
Kräuter mit Sonnenblumenöl) 

Салат полонинський 
(капуста, огірки, помідори, перець, зелень з 
соняшниковою олією) 

Heringssalat 
(eingelegte Heringe und Eier mit Mayonnaise) 

Салат з селедцю 
(маринований оселедець і яйця з майонезом) 

Reissalat 
(Reis, Schinken, Champignons und Ananas mit 
Mayonnaise) 

Салат з рису  
(Рис, шинка, печериці, ананас з майонезом) 

„Shopsky“ 
(Gurken, Tomaten, Schinken und Käse  
wahlweise mit Sonnenblumenöl oder 
Mayonnaise) 

«Шопський» 
(огірки, помідори, шинка і сир, соняшникова олія 
або майонез) 
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Hähnchensalat 
(geräuchertes Hähnchenfleisch, Gurken, 
Paprika, Käse und Apfel mit Mayonnaise) 

Салат з курячого м'яса  
(копчена курка, огірки, перець, сир і яблуко з 
майонезом) 

Römischer Salat 
(Gurken, Tomaten, Paprika und Schafskäse mit 
Sonnenblumenöl) 

Салат «Римський» 
(огірки, помідори, перець болгарський, овечий сир 
з соняшниковою олією) 

Paprikasalat (Paprika mit Sonnenblumenöl) Салат з болгарського перцю (перець болгарський 
з соняшниковою олією) 

Nusssalat 
(Hähnchenfilet, Nüsse, Käse, Champignons und 
Eier mit Mayonnaise) 

Салат з горвхами 
(куряче філе, горіхи, сир, печериці і яйця з 
майонезом) 

Gemischter Salat 
(Gurken, Tomaten und Paprika wahlweise mit 
Sonnenblumenöl oder Sahne oder Mayonnaise) 

Асорті з свіжих овочів 
(огірки, помідори та перець болгарський з 
соняшниковою олією або сметаною чи 
майонезом) 

Zarter Salat 
(Chinakohl, Gemüse, Käse und gebratenes 
Hähnchenfilet) 

Салат «Ніжний» 
(китайська капуста, овочі, сир і смажене куряче 
філе) 

Gemüsesalat mit Rindfleisch 
(Pilze, Lauch, Gurken und gekochtes 
Rindfleisch) 

Овочевий салат з яловичиною  
(Гриби, порея, огірки та відварена яловичина) 

Tintenfischsalat 
(Tintenfische, Käse und Eier) 

Салат з восьминога 
(кальмари, сир і яйця) 

Salat Rubin 
(Hähnchenfilet, Eier, rote Bete, Kartoffeln, 
Granatapfel und Mayonnaise) 

Салат «Рубін» 
(куряче філе, яйця, буряк, картопля, граната, 
майонез) 

Griechischer Salat 
(Gurken, Tomaten, Oliven und Käse mit 
Sonnenblumenöl) 

Грецький салат  
(огірки, помідори, оливки і сир з соняшниковою 
олією) 

Salat Cäsar 
(Käse, Blattsalat, Eier und Hähnchenfilet mit 
Mayonnaise) 

Салат "Цезар"  
(сир, салат, яйця і куряче філе з майонезом 

  

Suppen  Супи 

Klare Bouillon  Бульйон 

Gemüsesuppe vegetarisch 
(grüne Erbsen, Möhren und Kartoffeln) 

Овочевий суп вегетаріанський  
(зелений горошок, морква і картопля) 

Schnittbohnensuppe mit saurer Sahne 
(Kartoffeln, Schnittbohnen und Möhren) 

Суп з стручкової квасолі зі сметаною  
(картопля, стручкова квасоля і морква) 

Bouillon mit Nudeln Бульйон з локшиною 



 

 

Speisekarte deutsch  Speisekarte ukrainisch  

Blumenkohlsuppe mit saurer Sahne 
(Blumenkohl, grüne Erbsen und Möhren) 

Суп з цвітної капусти зі сметаною  
(цвітна капуста, зелений горошок і морква) 

Gemüsesuppe 
(grüne Erbsen, Möhren, Kartoffeln in Bouillon) 

Овочевий суп  
(зелений горошок, морква, картопля в бульйоні) 

Hühnerbrühe mit Nudeln und Hühnerfleisch Курячий бульйон з локшиною та куркою 

Ukrainischer Borschtsch mit saurer Sahne  
(rote Bete, Weißkohl, Möhren, Kartoffeln und 
Rindfleisch) 

Український борщ зі сметаною  
(буряк, капуста, морква, картопля і яловичина) 

Sauerampfersuppe mit saurer Sahne 
(Sauerampfer, Kalbfleisch und Kartoffeln) 

Суп з щавелю зі сметаною  
(щавель, телятина і картопля) 

Fischsuppe 
(Frischer Fisch der Saison, Reis, Kartoffeln und 
Möhren) 

Рибний суп  
(свіжа риба, рис, картопля і морква) 

Okroschka mit saurer Sahne 
(gekochtes Kalbfleisch, gekochte Kalbszunge, 
Eier und Senf) 

Окрошка зі сметаною  
(відварна телятина, відварний телячий язик, яйце 
і гірчиця) 

Sauerkrautsuppe mit saurer Sahne 
(Sauerkraut, getrocknete Steinpilze und 
geräuchertes Fleisch) 

Суп з квашеної капусти зі сметаною  
(квашена капуста, сушені білі гриби і копчене 
м'ясо) 

Gemischte Fleischsoljanka mit saurer Sahne 
(Schinken, gekochte Kalbszunge, Nieren, Herz 
und Salzgurken) 

М'ясна солянка зі сметаною  
(шинка, відварений телячий язик, нирки, серце, і 
квашені огірки) 

Pilzcremesuppe mit saurer Sahne 
(frische Steinpilze und Möhren) 

Грибний суп зі сметаною  
(свіжі білі гриби і морква) 

  

Kalte Speisen/Vorspeisen  Холодні блюда / закуски 

Butter Масло 

Leberpastete Паштет з печінки 

Ukrainischer Speck Українське сало 

Eier gefüllt mit Leberpastete Яйця, фаршировані паштетом печінки 

Schafskäse Овечий сир 

Zungensülze Заливне з язика 

Tomaten oder Paprika gefüllt mit Paprikaquark 
„Kerezet“ 

Помідори або болгарський  перець, фаршировані 
сирною масою  "керецет" 

Gekochter Schinken Відварна шинка 

Kalbfleischsülze Холодець з телятини 
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Käse Сир 

Tomaten gefüllt mit Schinken, Eiern und 
Mayonnaise 

Помідори, фаршировані шинкою, яйцями і 
майонезом 

Gekochtes Kalbfleisch Відварна телятина 

Gekochte Zunge Відварний язик 

Rouladen gefüllt mit hausgemachter Wurst, Ei 
und Backpflaumen 

Рулети з начинкою з домашньої ковбаси, яйця і 
чорносливу 

Gefüllte Rindfleischtaschen Фаршировані яловичиною конвертики 

Bastruma  Бастурма 

Fleischteller 
(Salami, gekochter Schinken, geräuchertes 
Fleisch, gekochte Zunge, Käse und Butter) 

М'ясне асорті 
(Салямі, шинка, копчене м'ясо, відварний язик, 
сир і масло) 

Beefsteak auf tatarische Art 
(rohe Kalbslende) 

Стейк з яловичини по - татарськи  
 

  

Warme Speisen mit extra Gemüse  Гарячі страви з овочами 

Letscho 
(gedünstete Tomaten und Paprika mit Eiern) 

Лечо  
(тушковані помідори та перець з яйцями) 

Letscho mit Wurst 
(Gedünstete Tomaten, Paprika und 
hausgemachte Wurst mit Eiern) 

Лечо з ковбасою  
(тушковані помідори, перець і домашні ковбаски з 
яйцями) 

Letscho mit Pilzen 
(gedünstete Tomaten, Paprika und Pilze mit 
Eiern) 

Лечо з грибами  
(тушковані помідори, болгарський перець і гриби з 
яйцями) 

Hausgemachte Bratwurst Домашня смажена  ковбаса 

Dünne Würstchen „Cupaty“ Тонкі ковбаски "Купати" 

Julien mit Steinpilzen 
(Pilze mit Käse in Sauerrahmsoße) 

Жюльєн з білими грибами  
(Гриби в сметанному соусі з сиром) 

Gurka 
(Würstchen gefüllt mit Reis und Schweinefleisch, 
scharf) 

Гурка  
(Ковбаса, фарширована рисом і свининою, 
гостра) 

Steinpilze in Sahnesauce Білі гриби у сметанному соусі 

Gebratener panierter Käse 
(wahlweise pur oder mit Pilzen oder mit 
Schinken) 

Смажений панірований сир  
(на вибір з грибами або шинкою) 

Gulasch mit Steinpilzen Гуляш з білими грибами 
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Gebratene Steinpilze 
(wahlweise mit Zwiebeln und Eiern oder 
Zwiebeln und Sahne oder mit Zwiebeln) 

Смажені білі гриби  
(на вибір з цибулею і яйцями або цибулею і 
сметаною або з цибулею) 

  

Fischgerichte  Рибні закуски 

Sardinen mit Zwiebeln Сардини з цибулею 

Sprotten mit Zwiebeln Шпроти з цибулею 

Salzheringe mit Zwiebeln Маринований оселедець із цибулею 

Gefüllter Hecht (nur auf Vorbestellung) Щука фарширована (тільки за попереднім 
замовленням) 

Gekochte Garnelen Відварені креветки 

Pfannkuchen mit graved Lachs  Млинці з маринованим лососем 

Eingelegte Miesmuscheln Мариновані мідії 

Eier mit Kaviar Яйця з ікрою 

Dorschleber Печінка тріски 

Geräucherter Butterfisch Копчена горбуша 

Marinierter Lachs auf russische Art Маринований лосось по-російськи 

Fischteller 
(Austern, Kaviar, marinierter Lachs auf russische 
Art, Sprotten mit Zwiebeln, Garnelen, Krabben, 
Eier, Butter, Oliven, Zitrone und Kräuter) 

Рибне асорті  
(устриці, ікра, мариновані лосось по-російськи, 
шпроти з цибулею, креветки, краби, яйця, масло, 
оливки, лимон і зелень) 

Roter Kaviar Червона ікра 

Pfannkuchen mit Kaviar Млинці з ікрою 

Garnelen mit Mayonnaise Креветки з майонезом 

Gekochter Karpfen Відварений короп 

Fischfilet „Raubtier“ 
(Thunfischfilet mit Popkornpanade 

"Хижак"  
(філе тунця) 

Gekochter Hai Відварна акула 

Fischfilet „Betrunkener Fischer“ 
(Thunfischfilet in Bierteig ausgebacken) 

Філе риби "П'яний рибак"  
(філе тунця, засмажене в пивному клярі) 

Fischfilet „Solferino“ 
(Dorsch mit Senfbutter) 

Філе риби "Сольферіно"  
(тріска з гірчичним маслом) 

Gekochter Wels Відварний сом 
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Gekochter König-Klipfisch Відварна королівська риба 

Fischfilet „Kiefer“ (Raubhai) «Челюсті» (акула) 

Gebratenes Schwarzthunfischfilet Смажене філе чорного тунця 

Gebratenes Zanderfilet Смажене філе судака 

Gebratene Forelle mit Zitrone смажена форель з лимоном 

Gebratener Rotthunfisch Смажене філе червоного тунця 

Gekochter Lachs Відварний лосось 

Gebratener Lachs Смажений лосось 

Forelle gefüllt mit Champignons Форель, фарширована печерицями 

Gebratener Steinbutt Смажений палтус 

Lachs gebraten mit Käse Лосось засмажений з сиром 

Lachs gebraten mit Weißweinsauce Лосось засмажений в соусі з білого вина 

Lachssteak mit Gemüsen Стейк лосося з овочами 

  

Gerichte vom Gefl ügel mit extra Gemüse  Страви з птиці з овочами 

Hähnchenflügel курячі крильця 

Hühnerleber mit Zwiebeln Куряча печінка з цибулею 

Putenleber mit Zwiebeln Індича печінка з цибулею 

Hähnchenfilet naturell "Голе курча" (куряче філе) 

Kotelett „Kiew“ (Hähnchenfilet mit Kräuterbutter) Котлета по - київськи  (куряче філе з маслом та 
зеленню) 

Hähnchen in Sahnesauce Курка в сметанному соусі 

Hähnchen in Teufelssauce (extra scharf) Курка з диявольським соусом (дуже гостра) 

Paniertes Hähnchenfilet Відбивна з курячого філе 

Hähnchenfilet in Sesampanade Куряче філе з сезамовими зернами 

Hähnchenfilet in Erdnusssauce куряче філе в соусі з арахісу 

Putenfilet naturell Філе індички 

Paniertes Putenfilet Відбивна з філе індички 

Putenfilet in Sesampanade Філе індички з сезамовими зернами 
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Putenfleisch in Knoblauch-Zitronensauce М'ясо індички в часниково-лимонному соусі 

Putenfleisch in Sauerrahmsoße mit Mais М'ясо індички в сметанному соусі з кукурудзою 

Putenfilet in Käsepanade Філе індички в лізоні з натертим сиром 

gehacktes Gänsefleisch mit Backpflaumen шматочки гусячого м'яса з чорносливом 

Putenroulade  рулет з індика 

Hahnhoden Півнячі яєчка 

Gänseleber nach Königsart Гусяча печінка по - коропівськи 

  

Gerichte vom Schwein mit extra Gemüse  Страви зі свинини з овочами 

Kohlroulade in Sahnesauce Голубці у сметанному соусі 

Schweinehirn (gebratenes Hirn mit Eiern und 
Zwiebeln) 

Свинячий мозок (смажений мозок з яйцями і 
цибулею) 

Toast mit Schweinefleisch und Schinken) підсмажений хліб зі свининою і шинкою 

Schweineschnitzel Піджарка свинна 

Schweinesteak „Classic“ Стейк зі свинини "Класик" 

Paniertes Schweineschnitzel Відбивна в сухарях 

Schweinebraten auf Zigeunerart 
(mageres Schweinefleisch mit Speck und mit 
viel Knoblauch und Paprika) 

М'ясо по - циганськи 
(свинина з беконом і з великою кількістю часнику і 
паприки ) 

Lotsy gebraten (Schweinebraten mit Zwiebeln) Лоці (смажена свинина з цибулею) 

paniertes Schweineschnitzel mit Pilzen відбивна з грибами 

Schweinebrust in Bierteig свиняча грудинка в пивному клярі  

Schweineroulade 
(mit Pilzen, Käse und Schinken gefüllt) 

Свинний рулет 
( з грибами , сиром і шинкою ) 

Schweinefilet  свинина 

„Schweinefilet auf Landart“ 
(Schweinefilet, Würstchen, Erbsen und Käse) 

" М'ясо по - селянськи" 
( свинина , ковбаса , горох і сир ) 

„Schweineschnitzel“ gefüllt 
(Schweinefilet unter Zwiebeln, Würstchen und 
Käse mit Mayonnaise) 

" Свинина по – домашньому» 
(свинина з цибулею , ковбасою та сиром з 
майонезом ) 

Jägerschnitzel (Schweineschnitzel in Pilzsauce) " Котлета по – мисливськи» 
(свинячі котлети в грибному соусі) 



 

 

Speisekarte deutsch  Speisekarte ukrainisch  

Schweinebrust mit gebratenen Pilzen, Zwiebeln 
und Paprika 

свиняча грудинка з смаженими грибами, цибулею 
і перцем 

Schweinshaxe mit Knochen Голяшка з кісткою 

Schweinshaxe ohne Knochen Голяшка без кістки 

  

Gerichte mit Rind - oder Kalbfleisch  Страви з яловичини чи телятини 

Rindermagen  
(geschmorter Rindermagen mit Steinpilzen) 

Телячий шлунок   
(Тушкований Телячий шлунок з білими грибами) 

Kalbssteak Стейк з телятини 

Gekochtes Kalbfleisch mit Sahnesauce Відварна телятина у сметанному соусі 

Boeuf Stroganoff Бефстроганов 

Kalbfleisch mit Backpflaumen in süß-saurer 
Sauce 

Телятина з чорносливом в кисло-солодкому соусі 

Entrecote mit Eiern und Meerrettich Антрикот з яйцями і хріном 

Rumpsteak mit Gemüse Телятина з овочами 

Entrecote Hawaii 
(gebratenes Kalbfleisch mit Käse und Ananas) 

Антрекот Гаваї  
(Смаженателятини з сиром і ананасом) 

Stierhoden mit Zwiebeln Бичачі яєчка з цибулею 

Kalbfleisch „Italy“ (mit Tomaten und Zwiebeln) Теляча відбивна "Італія" (з помідорами та 
цибулею) 

Gebratene Kalbslende Смажена вирізка із телятини 

Kalbfleisch mit Omelett und gebratenen Pilzen Телятина з омлетом і смаженими грибами 

Kalb auf Ostart 
(geschnetzeltes Kalbfleisch mit Reis, 
Sojabohnen, Paprika und Steinpilzen) 

Телятина по - східному  
(Шматочки телятини з рисом, соя, перець і білі 
гриби) 

  

Lammgerichte  Страви з баранини 

Lammkeule Бараняча ніжка 

  

Wildgerichte  Страви з дичини 

Wildfleischwürstchen Оленяча ковбаска 

Gebratenes Wildschwein Смажений дикий кабан 



 

 

Speisekarte deutsch  Speisekarte ukrainisch  

Hirschbraten in Wein mit Backpflaumen Смажена оленина в вині з чорносливом 

  

Mehlspeisen  Мучні страви 

„Olive“ (Spaghetti mit Knoblauch und Olivenöl) "Оливи" (спагетті з часником і оливковою олією) 

„Bologna“ (Spaghetti mit Pilzen, Käse und 
Ketchup) 

"Болонья" (спагетті з грибами, сиром і кетчупом) 

„Tokan“ (Polenta, Speck und Schafskäse) "Токан" (полента, сало і овечий сир) 

„Banosh“ (Polenta in Sahne) "Банош" (полента зі сметаною) 

Miesmuscheln mit Knoblauch-Zitronensauce Мідії в часниково - лимонному соусі 

„Bucht“ (Spaghetti mit Miesmuscheln) "Бухта" (спагетті з мідіями) 

„Pirata“ (Spaghetti mit Fleisch, Käse und 
Ketchup) 

"Пірати" (спагетті з м'ясом, сиром і кетчупом) 

„Meeresfrüchte“ 
(Spaghetti mit Kalamaris, Tintenfisch, Krabben 
in Sauerrahm-Knoblauchsoße und 
Miesmuscheln) 

"Дари моря"  
(Спагетті з кальмарами, восьминогами, крабами і 
мідіями в сметанно - часниковому соусі) 

  

Beilagen  Гарніри 

Reis Рис 

Makkaroni Макарони 

Kartoffelpüree Картопляне пюре 

Butterkartoffeln Картопля з маслом 

Reis mit Gemüse (Reis, Zucchini und Möhren) Рис з овочами (рис, кабачки і морква) 

Pommes frites Картопля фрі 

Kümmelkartoffeln Картопля з кмином 

Gekochte weiße Bohnen Варена біла квасоля 

Schupfnudeln Кнедлики 

Risotto (mit Mais, Erbsen und Möhren) Різотто (з кукурудзою, горохом і морквою) 

Kartoffeln nach Art des Hauses (mit Speck) Картопля по – домашньому (з салом) 

Schupfnudeln mit geräucherten Speck und 
Schafskäse 

Картопляні кнедлики з копченим салом і овечим 
сиром 



 

 

Speisekarte deutsch  Speisekarte ukrainisch  

Gemüseragout Овочеве рагу 

Wilder Reis Дикий рис 

  

Desserts  Десерти 

Obstsalat (Dosenfrüchte) Фруктовий салат (консервовані фрукти) 

Vanilleeis Ванільне морозиво 

Obstsalat mit Sahne und Sauerkirschen 
(Dosenfrüchte) 

Фруктовий салат зі збитими вершками і вишнею  
(консервовані фрукти) 

Eis mit Sahne und Sauerkirschen Морозиво зі збитими вершками і вишнею 

Obstsalat mit Vanilleeis, Sahne und 
Sauerkirschen 
(Dosenfrüchte) 

Фруктовий салат з ванільним морозивом, збитими 
вершками і вишнею  
(консервовані фрукти) 

Backpflaumen mit Haselnüssen und 
Kondensmilch 

Чорнослив з лісовими горіхами і згущеним 
молоком 

Quarkklößchen mit Rosinen und Sahne Зрази з родзинками і вершками 

Quarkklößchen mit Rosinen und Vanillesauce Зрази з родзинками і ванільним соусом 

Pfannkuchen mit Pfirsichen, Quark und 
Schokoladensauce 

Млинці з персиками, сиром і шоколадним соусом 

Pfannkuchen mit Pfirsichen, Quark und 
Vanillesauce 

Млинці з персиками, сиром і ванільним соусом 

 


