
МЕНЮ



Замовляйте за телефоном:
066 300 57 07

Телефон адміністратора
066 300 57 07



Каре зі свинини
страва від шеф-кухаря
(каре з свинини фаршироване сиром Горгонзола, 
подається з соте із перцю)

Свинний стейк “Мадера”
(стейк на кості, подається з соусом Мадера 
та овочами гриль) 

Стейк свинний 
(ошийок на мангалі, 
подається з томатним соусом)   250 г 110 гр

Стейк з філе курки
(в спеціях, смажене на мангалі)       200 г  100 грн
 

Шашлик 
(ошийок, маринований за особливим рецептом)    100 г 35 грн
      

Овочі гриль
(сезонні овочі смажені на грилі)    300 г 75 грн

Короп на грилі
(в спеціях з лимоном)      100 г 30 грн

ГРИЛЬ

300 г 150 грн

400 г 200 грн



Салат “Фламбе”
страва від шеф-кухаря
(куряча печінка Фламбе,  
листя салату, карамелізовані яблука)

Салат “Цезар з куркою”
(свіжі овочі, зелень, помідори черрі,  
смажене куряче філе під соусом «Цезарь») 

Салат “Грецький”
(свіжий огірок, помідор, перець, сир “Фета”, 
заправлений оливковою олією) 

Салат “Італійський”
(теплий легкий салат з телятиною,
помідорами та зеленню, 
заправлений соєвим соусом) 

Салат “Гурман”
(теплий салат з свіжими помідорами, зеленню, 
свининою та солодким перцем гриль)

Салат “Мюнхен”
(копчені ковбаски, сир, мариновані 
огірки, заправлений соусом Діжон)

Салат “Пікантний”
(відварений язик, овочі,  
заправлений соєвим соусом)

САЛАТИ

250 г 80 грн

250 г 85 грн

200 г 80 грн

240 г 90 грн

250 г 80 грн

240 г 65 грн

240 г  80 грн



ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ, ГАРНІРИ

Нарізка овочева 
(свіжий огірок, помідор, солодкий перець)  200 г 60 грн

   

Нарізка м’ясна
(2 види ковбас, 2 види м’яса)  200 г 100 грн

Нарізка сирна
(4 види сиру, виноград, горіхи)  200 г 95 грн

Картопля по-селянськи 
(заправляється часниковим соусом)     150 г 40 гр

Картопля фрі
(подається з томатним соусом)   150 г 40 гр
                 



ІТАЛІЙСЬКА ПІЦА

Фірмова
Шика, копчена грудка, мисливські ковбаски, гри-
би, цибуля маринована, помідори, маслини, зелень
Стандарт  450 г
Гігант   1000 г

М’ясна
Салямі, шинка, копчена грудка, мисливські 
ковбаски, помідор, сир
Стандарт  450 г
Гігант   1000 г

4 сезони
• Морепродукти, маслини
• Салямі, перець солодкий, гриби, маслини
• Куряче філе, ананас, маслини
• Балик, шинка, гриби
Гігант 1200 г  

Апетитна
Салямі, шишка, копчена грудка, мисливські 
ковбаски, соус тар-тар, помідор, зелень, сир.
450 г

Гавайська
Шинка, ананас, сир
450 г

100 грн

100 грн

100 грн

100 грн

200 грн

200 грн

210 грн



Селянська
балик, шинка, гриби, помідор, сир
450 г

100 грн

100 грн

100 грн

100 грн

100 грн

Мисливська
мисливські ковбаски, гриби, помі-
дор, зелень, сир
450 г

Атлантида
Морепродукти, маслини, сир
450 г

Жар-Птиця
Куряче філе, копчена грудка, 
помідор, маслини, сир
450 г

Папероні
салямі, гриби, перець солодкий, 
маслини, сир
450 г



ІТАЛІЙСЬКА КУХНЯ

Паста Болоньєз
(яєчна лапша подається з гострим  
томатним соусом і м’ясним фаршем) 
      300 г
 

Паста Тельєтелле
(лапша з цільно-зернового борошна 
з овочами в пікантному соусі) 
      300 г

Паста Карбонара
(яєчна лапша з беком в вершковому соусі)
      300 грн

Паста Пануррі
(запечена з грибною начинкою в томатному соусі)
      300г

Паста Лазанья
(за класичним італійським рецептом)
      300 г

Паста Феттуччіні
(яєчна лапша в пікантно-вершковому соусі з куркою)
      300г
    

Паста Фарфолле
(в часничному соусі з креветками)
      300 г

70 грн

60 грн

60 грн

60 грн

70 грн

 65 грн

70 грн



Нарізка фруктова
(сезонні фрукти)       300 гр  60 грн
 

Чіз Кейк 
(подається з топінгом)         140 гр  35 грн

Наполеон
(за класичним рецептом)         140 гр  35 грн

Сік Rich  
        0,5 / 1л   30/45 грн

Coca Cola, Sprite, 
Fanta, Schweppes 
        
Вода газована / негазована

ДЕСЕРТИ, НАПОЇ

0,3 / 0,5 / 1 л  20/20/30 грн

0,5 л  15 грн



Чахохбілі
(шматочки курки тушковані з цибулею, 
помідорами та спеціями)
      300 г

ГРУЗИНСЬКА КУХНЯ

Бадріджані
(рулетики з баклажанів з гострою горіховою начинкою)
      200 г 50 грн

Курчата Тапака
(курча обсмажене під гнітом 
з прованськими травами)

Хінкалі
(традиційна Грузинська страва) 70 грн

Телятина з чорносливом
(за справжнім грузинським рецептом,
 з овочами та чорносливом) 
      300 г

90 грн

Мцваді
(шашлик зі свинини за справжнім грузинським рецептом)
      ціна за 100 г

Оджахурі
(свинний ошийок обсмажений з картоплею, 
помідорами та уцхо-сунели)
      300 г 90 грн

150 грнза 1 кг

35 грн 

Чашушулі
(шматочки соковитої свинини, тушковані з помідорами, 
болгарським перцем, цибулею з додаванням 
аджики і гострого перцю)    300 г 100 грн

90 грн



Полтавська обл., Гадяцький район,  с. Вельбівка, вул. Лугова, 53
тел. 0663005707

www.banidvorik.com.ua
baniadvir@gmail.com


