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М Шведська
1

Соління власного виробництва
Капрезе з моцарелою
Салат з копченою куркою
Асорті зі свіжих овочів
(огірки, помідори, болгарський
перець, зелень)
Скумбрія с/с
Яловичина тушкована з овочами
Риба морська в маринаді
Рулет курячий з курагою, гарніром
з квасолі і болгарського перцю

0
2
3
гривень
на 1 людину

Паста під вершково-грибним
соусом
Картопляне пюре
Вареники з картоплею
та шкварками
Вареники з тушкованою капустою
і сметаною
Зимовий фруктовий салат
Пай яблучний
Печиво імбирно-медове
Компот ягідний/узвар
Кава заварна з молоком /
чай з лимоном
Французькі булочки
з власної пекарні

- Тривалість вечері: до 2-х годин
- Вихід на людину: від 900 г
- Мінімальна група: від 15 чоловік
- Дана пропозиція є типовим
прикладом і змінюється
на розсуд шеф-повара

+10%
обслуговування
ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:
тел.: +38 (044) 360 20 72
+38 (044) 360 20 71
+38 (068) 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua
www.puscha-hotel.com.ua

і
р
е
ч
е
В
еню лінія

М Шведська
2

Салат з запеченого буряка з
морським окунем, фетою і соусом
“Цитронет”
Морква, баклажани по-корейськи
Салат “Весняний”
(пекінська капуста, шинка,
помідор, гірчична заправка)
Салат із запечених овочів
Нарізка сала з потапцями
Крильця “Барбекю”
Відбивна куряча з помідором
і сиром
Медальйони зі свинини з овочами
Філе морського окуня на грилі

0
2
3
гривень
на 1 людину

Деруни з грибами та сметаною
Картопля запечена
Рис із маслом
Фруктове желе асорті
Сезонні фрукти
Печиво “Берлінське”
Сік/узвар
Кава заварна з молоком /
чай з лимоном
Французькі булочки
з власної пекарні

- Тривалість вечері: до 2-х годин
- Вихід на людину: від 900 г
- Мінімальна група: від 15 чоловік
- Дана пропозиція є типовим
прикладом і змінюється
на розсуд шеф-повара

+10%
обслуговування
ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:
тел.: +38 (044) 360 20 72
+38 (044) 360 20 71
+38 (068) 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua
www.puscha-hotel.com.ua
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3

Салат із дайкону, груші та балику
Салат “Олів’є”
Соління власного виробництва
Салат овочевий з міксом салатів
та соусом ”Песто”
Маслини, оливки
Форель на грилі
Свинина запечена з грибами
Печеня з куркою по-домашньому
Голубці / перець фарширований
Рулет курячий з грибами

0
2
3
гривень
на 1 людину

Картопля ”Гратен”
Пенне з помідорним соусом
Вареники з вишнею
Сметана
Сезонні фрукти
Кекс з ізюмом
Шарлотка з яблуками
Сік/компот
Кава заварна з молоком /
чай з лимоном
Французькі булочки
з власної пекарні

- Тривалість вечері: до 2-х годин
- Вихід на людину: від 900 г
- Мінімальна група: від 15 чоловік
- Дана пропозиція є типовим
прикладом і змінюється
на розсуд шеф-повара

+10%
обслуговування
ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:
тел.: +38 (044) 360 20 72
+38 (044) 360 20 71
+38 (068) 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua
www.puscha-hotel.com.ua
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4

Салат “Цезарь“ з куркою
Салат з кукурузи, яйця та сиру
Асорті овочеве
(огірки, помідори,
болгарський перець)
Салат картопляний з цукіні
і міні восьминогами
Паштет із грінками
Відбивна куряча
Телятина відварна
Скумбрія на грилі

0
2
3
гривень
на 1 людину

Пельмені зі сметаною
Гратен з броколі і цвітної капусти
Картопля запечена з сиром
Різотто класичне
Зимовий фруктовий салат
Крендель з маком
Кекс з чорницею
Сік / узвар
Кава заварна з молоком /
чай з лимоном
Французькі булочки
з власної пекарні

- Тривалість вечері: до 2-х годин
- Вихід на людину: від 900 г
- Мінімальна група: від 15 чоловік
- Дана пропозиція є типовим
прикладом і змінюється
на розсуд шеф-повара

+10%
обслуговування
ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:
тел.: +38 (044) 360 20 72
+38 (044) 360 20 71
+38 (068) 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua
www.puscha-hotel.com.ua

Тематична вечеря у форматі Шведська лінія — вечеря,
яка пропонує кожної п’ятниці познайомитися
з гастрономічними смаками різних країн.
Мікс салатів
Асорті зі свіжих овочів
(огірки, помідори,
болгарський перець, зелень)
Салат з копченою куркою
Асорті з горошку, кукурудзи
і червоної квасолі

Соус “Табаско”
Кетчуп, майонез
Гірчиця
Сезонні фрукти
Маффін шоколадний
Кап кейк із ізюмом
Компот ягідний/узвар
Кава заварна з молоком /
чай з лимоном
Французькі булочки
з власної пекарні

Курячі крильця копчені
Гамбургер з яловичиною
Американський бургер з куркою
Рибний бургер
Сир у фритюрі з журавлинним соусом
Картопля фрі
Овочі на пару
Стейк курячий
Форель на грилі

0
2
3
гривень
на 1 людину

- Тривалість вечері:
до 2-х годин
- Вихід на людину: від 900 г
- Мінімальна група:
від 15 чоловік
- Дана пропозиція
є типовим прикладом
і змінюється на розсуд
шеф-повара

+10%
обслуговування
ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:
тел.: +38 (044) 360 20 72
+38 (044) 360 20 71
+38 (068) 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua
www.puscha-hotel.com.ua

Тематична вечеря у форматі Шведська лінія — вечеря,
яка пропонує кожної п’ятниці познайомитися
з гастрономічними смаками різних країн.
Салат картопляний
Вестфальський салат з
брюсельскої капусти
і копченими ковбасками
Соління власного виробництва
Асорті зі свіжих овочів
(огірки, помідори, болгарський
перець, зелень)
Сирне асорті з твердих сортів сиру

Карп у пиві
Капуста тушена
Фасоль з овочами

Печінка з яблуком по-берлінськи
Ковбаска мюнхенська
Ковбаска баварська
Ребра свинні в медовому соусі
Айсбайн – запечена
із свинини рулька

Сік/компот
Кава заварна з молоком /
чай з лимоном
Французькі булочки
з власної пекарні

Асорті горчиць
Хрін
Печиво “Берлінське”
Штрудель яблучний
Сезонні фрукти

0
2
3
гривень
на 1 людину

- Тривалість вечері:
до 2-х годин
- Вихід на людину: від 900 г
- Мінімальна група:
від 15 чоловік
- Дана пропозиція
є типовим прикладом
і змінюється на розсуд
шеф-повара

+10%
обслуговування
ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:
тел.: +38 (044) 360 20 72
+38 (044) 360 20 71
+38 (068) 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua
www.puscha-hotel.com.ua

Тематична вечеря у форматі Шведська лінія — вечеря,
яка пропонує кожної п’ятниці познайомитися
з гастрономічними смаками різних країн.
Салат “Грецький”
Салат “Дакос” критський
з томатами
Салат “Тоносалато”
Мікс салатів

Олія оливкова
Соєвий соус
Соус “Бабагануш”
Соус “Дзадзікі”
Сезонні фрукти
Кекс фісташковий
з апельсиновим конфі

Курча з розмарином
Мусака
Риба по-грецьки
Кефтедес
Амеко (соте овочеве)
Булгур
Рис
Картопля запечена
з розмарином

Компот ягідний/узвар
Кава заварна з молоком/
чай з лимоном
Хліб піта
Французькі булочки
з власної пекарні

0
2
3
гривень
на 1 людину

- Тривалість вечері:
до 2-х годин
- Вихід на людину: від 900 г
- Мінімальна група:
від 15 чоловік
- Дана пропозиція
є типовим прикладом
і змінюється на розсуд
шеф-повара

+10%
обслуговування
ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:
тел.: +38 (044) 360 20 72
+38 (044) 360 20 71
+38 (068) 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua
www.puscha-hotel.com.ua

Тематична вечеря у форматі Шведська лінія — вечеря,
яка пропонує кожної п’ятниці познайомитися
з гастрономічними смаками різних країн.
Салат “Тбілісі”
Аджабсандал по-грузинські
Лобіо із зеленої квасолі
Лобіо із червоної квасолі
Асорті Сулугуні з м’ятою
Рулетики із баклажанів
Хачапурі по-імеретинськи
Хінкалі
Люля-кебаб з курки
Шашлик свинний
Скумбрія на мангалі

Аджика,сацебелі
Гозінакі
Пахлава грузинська
Сезонні фрукти
Сік/компот
Кава заварна
з молоком /
чай з лимоном
Французькі булочки
з власної пекарні

Картопля запечена в шкірці
зелень (кінза, тархун, базилік
червоний, цибуля зелена)

0
2
3
гривень
на 1 людину

- Тривалість вечері:
до 2-х годин
- Вихід на людину: від 900 г
- Мінімальна група:
від 15 чоловік
- Дана пропозиція
є типовим прикладом
і змінюється на розсуд
шеф-повара

+10%
обслуговування
ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:
тел.: +38 (044) 360 20 72
+38 (044) 360 20 71
+38 (068) 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua
www.puscha-hotel.com.ua

Тематична вечеря у форматі Шведська лінія — вечеря,
яка пропонує кожної п’ятниці познайомитися
з гастрономічними смаками різних країн.
«Пінцімоніо» свіжі овочі з соусом “Песто”
Капрезе з моцарелою
Домашня мортаделла
Салат з запеченої скумбрії
Салат з руколи із помідором
і пармезаном

Піцца “Маргарита”
Піцца “М’ясне асорті”

Пенне Аматрічана
Спагетті з кальмарами

Тірамісу
Пана кота
Компот ягідний / узвар
Кава заварна з молоком /
чай з лимоном
Французькі булочки
з власної пекарні

Риба по-середземноморські
Стейк з індички
Картопля запечена
з розмарином
Соте овочеве

Сезонні фрукти
Масло оливкове
Соєвий соус
Соус Бальзамік

0
2
3
гривень
на 1 людину

- Тривалість вечері:
до 2-х годин
- Вихід на людину: від 900 г
- Мінімальна група:
від 15 чоловік
- Дана пропозиція
є типовим прикладом
і змінюється на розсуд
шеф-повара

+10%
обслуговування
ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:
тел.: +38 (044) 360 20 72
+38 (044) 360 20 71
+38 (068) 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua
www.puscha-hotel.com.ua

