
menu

ДЛЯ АЛЕРГЕТИКІВ: У випадку наявності алергії на будь-які харчові інгредієнти чи напої, просимо Вас перед замовленням 
повідомляти офіціанта та уточнювати склад страв



FOR PEOPLE WITH ALLERGY: In case of allergies to any food ingredients or beverages, please inform the waiter before ordering 
and clarify the compositions of food


p a n o r a m i c  r e s t a u r a n t



ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ / COLD APPETIZERS

САЛАТИ / SALADS ОСНОВНІ СТРАВИ / MAIN DISHES

Асорті сирів  (160/50г/g)  

Assorted cheese



Роли з цукіні з слабосоленим 
лососем та крем-сиром (200 г/g)  

Zucchini rolls with light salted 
salmon &cream cheese 



Хумус зі шпинатом та тостами 
(180/75г/g)   

Hummus with spinach & toasts 


Тартар з телятини (200г/g) 

Veal tartar  


Паштет з печінки кролика та 
ягідним соусом (100/30/40 г/g)            
Rabbit liver pate with berry sauce

Овочевий салат з сиром фета 
(250г/g)  

Vegetable salad with feta cheese



Мікс салат з телятиною, 
грибами муер та соусом хойсін 
(175 г/g)  

Veal salad with moer mushrooms  
& hoisin sauce  


Салат з печінкою кролика та 
яйцем пашот (250 г/g)   

Rabbit liver salad & poached egg 


Салат з качиним філе, яблуком, 
селерою та малиновим соусом 
(250г/g) 

Duck fillet  salad with apple, celery, 
& raspberry sauce  


Салат з тунцем, авокадо, 
овочами та кунжутовим соусом  
(250 г/g)            

Tuna salad with avocado, 
vegetables& sesame sauce  

Салат з  лососем, апельсином 
та соусом манго(250г/g) 

Salmon salad with an orange & 
mango sauce  


Мікс салат з креветками та 
соусом песто   (200 г/g)            

Shrimps salad with pesto sauce

Каре телятини з пікантною 
брюссельської капустою  
(200/75 г/g)  

 Rack of veal with spiced brussels 



Рібай з овочами гриль  
(220/150 г/g)  

Ribeye with grilled vegetables 



Полядвиця свинна зi смаженою 
картоплею в соусі песто 
(200/150 г/g)   

Pork fillet with fried potato & рesto 
sauce  

Медальйони свинні в  беконі  
з грибним соусом (300г/g) 

Pork medallions in  bacon & 
mushrooms sauce  


Філе індички з яблуком  
та інжирним джемом (300 г/g)            
Turkey fillet with apple & fig sauce  

Качине філе з томленою у вині 
грушею та ягідним соусом  
(300 г/g) 

Duck filet with pear stewedin wine  & 
berry sauce



Філе лосося на подушці  
з шпинату та соусом маракуя 
(300г/g) 
Salmon fillet on spinach pillow and 
passion fruit sauce 
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ПЕРШІ СТРАВИ / SOUPS

Крем-суп з білих грибів  (250г/g)  

Cream soup porcini 



Крем-суп шпинатний з сиром 
фета та яйцем пашот (250 г/g)  

Spinach cream soup with feta 
cheese & poached egg  


Рибний гострий суп  
в східному стилі (250 г/g)   

Oriental spicy fish soup  

Суп з м'ясом телятини  
та локшиною  (250 г/g)   

Veal soup with noodle 
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ПАСТА / PASTA

ВОДА / WATER

СОКИ ФРЕШ / FRESH JUICE

кава / coffee

ГАРНІРИ / SIDE DISHES

Паста з грушею  та сиром 
ДорБлю (250 г/g) 
Pasta with pear & DorBlue cheese   

Паста з томатами та  соусом 
песто (250 г/g) 
Pasta with tomatoes & pesto sauce   

Паста з лососем та креветками в 
томатному соусі (250 г/g) 
Pasta with salmon &shrimps  in 
tomato sauce  

Паста з індичкою та грибами у 
вершковому соусі (250 г/g) 
Pasta with turkey&mushrooms in 
creamy sauce 




Вода мінеральна “Боржомі” 
(скло)/“Borjomi” mineral water 
(glass)  (0,5 л/l.)     

Мінеральна вода “Моршинська” 
(скло)  негаз./слабогаз.  
“Morshynska” mineral water (glass) 
still/light sparkling (0,33 л./l.) 


“Кока-Кола”/“Coca Cola”(0,25 л./l.) 
 

“Швепс”/ “ Schweppes” (0,25 л./l.)  


Соки в асортименті/Juice in 
assortiment (0,25 л./l.) 


Лимонад   в асортименті/ 
Lemonade in assortment (0.4л/l)      





Еспресо / Espresso 
Американо / Americano 
Капучино / Cappuccino 
Латте / Latte 
Флет вайт / Flat white 
Кава без кофеїну/ Decaf     
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65грн 
70грн 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Овочі гриль (200 г/g) 
Grilled vegetables   

Картопля запечена з часником 
та зеленню (200 г/g) 
Baked potato with garlic & greenery  

Картопля смажена з грибами та 
цибулею  (200 г/g) 
Fried potato with mushrooms &onion




Чізкейк з карамеллю   
(130/30/40 г/g)  

Cheesecake with caramel  


Панна-котта з трояндовим 
варенням та соусом з манго  
(100/70 г/g)   

Rose panna cotta with mango sauce  

Шоколадний фондан  
з морозивом (120/50 г/g) 

Chocolate fondant with ice cream   


Морозиво в асортименті (50 г/g)            
Ice cream in assortiment 

230грн




200грн


 

320грн


 


240грн




            

135грн

 

110грн    

125грн


 


             

160грн



450грн


 

430грн


 
  

320грн

           

170грн


 

150грн


  

160грн    

50грн

           

110грн 
100грн

70грн    

50грн     

40грн  

40грн  

35грн   

75грн

Дорадо з артишоками і 
каперсами (250 г/g)

Dorado with artichokes & capers



Філе форелі з крем-сиром, 
креветками та карамелізованим 
болгарським перцем  
Trout fillet with cream cheese 
&shrimps and sweet pepper 
(250 г/g) 
 

Креветки паніровані в сухарях 
панко з соусом песто (250 г/g)

Breaded shrimps with pesto sauce


ДЕСЕРТИ / DESSERTS

Штрудель  яблучний з 
морозивом та ванільним соусом 
(150/50/40 г/g)  

Apple strudel with ice cream & 
vanilla sauce  


Грейпфрут / Grapefruit

Апельсин / Orange






Margarita

Текіла, лікер Triple Sec , фреш лайму, 
цукровий сироп

Tequila, Triple Sec liqueur, lime juice,sugar 
syrup



Daiquiri

Ром,фреш лайму ,цукровий сироп

Rum,lime juice,sugar syrup



Gin&Tonic

Джин, тонік, лайм

Gin, tonic, lime



Clover Club

Джин,  фреш лимону, малиновий сироп, 
Easy Foam

Gin, lemon juice, raspberry syrup, Easy 
Foam



Grey Goose Le Fizz 

Горілка, сироп бузини, фреш лайму, 
содова

Vodka, elderberry syrup, lime juice, soda



Negroni

Джин, червоний вермут, біттер

Gin, vermouth rosso, bitter



Whiskey Sour

Бурбон, фреш лимону, Easy Foam

Bourbon, lemon juice, Easy Foam



New York Sour

Бурбон, фреш лимону, мед, вино червоне, 
Easy Foam

Bourbon, lemon juice, honey, red wine Easy 
Foam



 Old Fashioned

Бурбон, біттер,тростиновий 
цукор,содова

Bourbon, Bitter,cane sugar,soda



Aperol Spritz

Біттер, Prosecco, содова

Bitter, Prosecco,soda



French 75

Джин, Prosecco, фреш лимона ,цукровий 
сироп

Gin, Prosecco, lemon juice, sugar syrup



Gordon’s Pink Spritz

Джин, Prosecco, малиновий сироп

Gin, Prosecco, raspberry syrup



Mohito

Ром, лайм,м’ята, цукор,содова

Rum,lime,mint,sugar,soda


Вермути / Vermouth 
Martini Bianco

Martini Rosso



Біттер / Bitter  

Jagermeister

Becherovka 


Горілка / Vodka 

 Grey Goose

Absolut

Finlandia

Finlandia Cranberry

Distil №9 


Ром / Rum 

Plantation Original Dark

Plantation Pineapple

Botafogo Spiced 


Текіла / Tequila 

Jose Cuervo Especial 
Silver

Jose Cuervo Especial 
Reposado



Джин / Gin 

Tanqueray London Dry

Bombay Sapphire

Gordon’s Premium Pink



Шотландський віскі / 
Scotch Whisky

Single Malt 

Ardbeg 10 y.o

Macallan 12 y.o 

Tomatin 12 y.o 

Talisker 10 y.o 

The Glenlivet Founder’s 
Reserve 

Glenmorangie Original 
 



АЛКОГОЛЬ / ALCOHOL

50 ml / мл

КОКТЕЙЛІ / COCKTAILS

Blended 

Ballantine’s Finest 

Chivas Regal 12 y.o  

Ірландський віскі / 
Irish whisky 

Pogues Single Malt 

Jameson 

Writers tears 



Американський 
віскі / American 
whiskey 

Bulleit 

 Jack Daniel’s

 Jack Daniel’s Honey 



Коньяк /Cognac 

Hennessy VS

Hennessy VSOP 

Hennessy XO 

Lheraud VS



Бренді / Brandy 

Lustau Brandy de 
Jerez Solera 
Reserva

Тиса 6 y.o

Ужгород 10 y.o 

Boulard Calvados 
Grand Solage 


Лікер / Liqueur 

Baileys The Original 
Vana Tallinn
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ПИВО / BEER (пляшка/bottle)

Stella Artois  0,5 л./l.   

Stella Artois N/A   0,5 л./l  

Hoegaarden White  0,33 л./l. 

Leffe Brune    0,33 л. /l.   

Corona Extra  0,35 л/l.     
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70 
90 
90 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