
night-city.com.ua 
 

(097) 454 65 55; (063) 584 65 55 

Приймаємо дзвінки с 10:00 до 22:00 без вихідних 

 
 

БАНКЕТНЕ МЕНЮ 
 

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ   
                                                                                                Грами       Ціна 
 

Асорті з грибв                       250        38.00 
(печериці, грузді, опеньки, маслюки, цибуля, зелень) 

 

Асорті з сала                                                     200/50 42.00 
(бекон, підчеревина солона, підчеревина копчена, 
сало в спеціях, корнішони, гірчиця, часник) 
 

Палітра з вишуканих видів сирів        150/50       120.00 
(гарганзола, камамбер, пармезан, виноград, кедрові горішки) 

 
 

Баклажанні рулетки з сиром «Фета» та чорносливом    150          44.00        
 

Домашні малосоли                              350        44,00         
(часничок, огірок, помідор, капуста квашена,  

морква по-корейськи)  

 
Канапе з червоною  икрою                                                    
 

Канапе особливе з тунця  
(тунець, майонез, соус Табаско) 

 
Канапе з баликом / ковбасою с/к 
  
Оселедець з цибулню                                                                              100/50     14,00            
                                                                        
«Сеньйор Помідор»                                                                              100         16,00         
(помідор фарширований сиром, яйцем та майонезом,  

зелень) 
 

 



night-city.com.ua 
 

Ситна тарілка                                         250        76,00         
(буженина зі свинини, курячий рулет, ковбаса с\к, 
балик копчений) 
 

Заливний язик                                         250        76,00         
(язик телячий, морква, спеції,зелень)) 

 

Лимон дольками                                                                                     100        12,00 
 

Маслини,/ оливки                                                         50          21,00      

 
 
 
 
 
 

САЛАТИ  
                                                                                                Грами       Ціна 
 

Салат «Шопський»           100          18.00 
(огірок св., помідор св., сир твердий, маслини, майонез,цибуля) 
 

Салат «Вишуканість»           100          18.00 
(креветки, філе куряче, ананас, огірок св., майонез, зелень,  

соус від шефа) 
 

Салат «Вишуканість»           100          18.00 
(креветки, філе куряче, ананас, огірок св., майонез, зелень,  

соус від шефа) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



night-city.com.ua 
 

ГАРЯЧІ  ЗАКУСКИ   
                                                                                                Грами       Ціна 
 

Голубці особливі                             100          24.00 
(куряче філе, вершки, сметана, зелень) 
 

Грибочки  шаршировані                  100           32.00 
(гриби шампиньони смажені у фритюрі) 

 

Деруни з піджаркою        150/50 34.00 
(деруни, шкварки, цибуля) 
 

Деруни з м`ясом                  200/50 54.00 
(деруни, цибуля) 

 

Ковбаска домашня          100          38.00 
(свинна) 
 

Креветки фрі                    100           44.00 
(креветки у пивному клярі обсмажені у фритюрі) 
 

Картопля по-селянськи                  100           12.00 
() 

 

Капуста тушкована з чорносливом                  100           16.00 
() 
 

Овочі гриль                              100           28.00 
(печеричі, часник, перець болгарський, цукіні, баклажан, 
соус від шефа)                  

 

Перець фарширований м`ясом                          100           28.00 
(свинина, телятина, рис, заправка, зелень)                  
 

Рум`яні млинці з м`ясом                  160 (2 шт.)       24.00 
()        

 

Млинці з сиром / фруктами / джемом                             120 (2 шт.)       22.00 
           

 
 
 
 
 



night-city.com.ua 
 

М`ЯСНІ  СТРАВИ  
                                                                                                Грами       Ціна 
 

Відбивна куряча                   100          30.00 
() 

Котлета свинна                            100          28.00 
() 
 

Котлета «Київська»                           150          28.00 
() 

 

М`ясо по-фрунцузьки         100          34.00 
() 

«Наша ряба»                   100          28.00 
(окорок курячий фарширований рисом та грибами) 

 
Циплята «Табака»          100          26.00 
(окорок курячий фарширований рисом та грибами) 

 

Печінковий торт                              150          36.00 
 

«Смажений кабанчик»                             100         36.00 
 

Рулька з барана запечена на тандирі                                 100         42.00 
 

 
РИБНІ  СТРАВИ  

                                                                                                 Грами       Ціна 
 

Короп фарширований             100 30.00   
 
Мерлуза з овочами             100 24.00 
 
 «Рибна насолода»                                                                                      100        34,00 
(ніжне філе червоного окуня) 
 

Рулетки із сибаса                                                                                     100         38,00 
(філе сібаса ) 
 

Риба смажена                                                                                           100         22,00 
(на вибір: короп, мерлуза) 

 

Щука фарширована             100 44.00 
 


