Гуцульські страви
Гостям, які їх не скуштували, відпочинок не зараховується

Банош по-панськи

98.00 грн

Кулеша

52.00 грн

Склад: борошно кукурудзяне, сметана, шкварки, бринза, цибуля, гриби (250/150 г)

Склад: кукурудзяне борошно, бринза (200/50 г)

М’ясо по-гуцульськи

130.00 грн

Гриби в сметані

135.00 грн

Склад: м’ясо, сало, цибуля (200 г)

Склад: гриби білі, сметана, часник, цибуля ріпчаста (200 г)

Картопля по-гуцульськи

65.00 грн

Книші

75.00 грн

Кишка по-гуцульськи

82.00 грн

Гуслянка

35.00 грн

Салат «Закарпатський»

85.00 грн

Форель з грибним соусом

98.00 грн

Склад: картопля, бринза, шкварки (180/40 г)

Склад: картопля, яйця, сир, сметана (200/50 г)

Склад: картопля, свинина, цибуля, борошно кукурудзяне (250/50 г)

(200 г)

Склад: буряк, цибуля ріпчаста, гриби білі, заправка на основі олії (200 г)

Склад: форель, гриби білі, сметана, цибуля (100 г)

Вечеря гуцула

Склад: гриби білі, свинина, сир твердий, картопля, помідор, цибуля, зелень, гірчиця (300 г)

Ресторан: (067) 218-05-55

www.hutir.org

165.00 грн

Рецепція: (067) 218-45-45

Страви попереднього замовлення
(Замовлення приймаються за 1 добу)

Чекати довго, але воно того варте
Бараняча нога запечена

700.00 грн

Бараняча лопатка запечена

650.00 грн

Свинна ніжка запечена

650.00 грн

Склад: бараняча нога, мариновані овочі, картопля запечена (1000 г)
Склад: бараняча лопатка, мариновані овочі, картопля запечена (1000 г)
Склад: ніжка свинна, картопля по-селянськи, овочі (1000 г)

Кролик у сметані

90.00 грн

Голубці

90.00 грн

(100 г)

(200/50 г)

Плов з баранини

150.00 грн

(300 г)

Смаколики
Панакота

95.00 грн

(250 г)

Пампушки з вишнями

400.00 грн

Тістечка гуцульські весільні:

400.00 грн

(1000 г)
(1000 г)

«Горішки»
«Трубочки»
«Пальчики»
«Трюфеля»
«Рафаелло»
«Розочка»
«Пісочне»

Торт «Мадонна»

550.00 грн

Торт «Наполеон»

550.00 грн

Торт «Медові соти»

550.00 грн

Торт «Шоколадний»

550.00 грн

(1000 г)
(1000 г)
(1000 г)
(1000 г)

Ресторан: (067) 218-05-55
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Холодні закуски
Настоюються місяцями, смачнішають щогодини,
змітаються з тарелі за лічені хвилини
Лісові грибочки з бочки

Склад: гриби білі мариновані, лисички мариновані, опеньки цибуля ріпчаста (200 г)

135.00 грн

Карпатський погріб

85.00 грн

Домашній город

87.00 грн

Копчена полядвиця

65.00 грн

Копчене сало

52.00 грн

Карпаччо з домашнього сальця

86.00 грн

Закуска «Українська»

98.00 грн

Склад: помідори мариновані, огірки мариновані, цибуля ріпчаста (300 г)
Склад: помідори, огірки, перець болгарський, цибуля ріпчаста (240 г)
(50 г)
(50 г)

Склад: сало, часник, цибуля ріпчаста, сіль, перець (150 г)
Склад: сало копчене, сало солене, закуска із сала з часником, цибуля, хлібні тости, хрін,
гірчиця, зелень (100/100 г)

Язик відварний під соусом хрін (100/30 г)
Оселедець з цибулею (250 г)

110.00 грн
85.00 грн

Перші страви
Гаряченьке для вдячного, усміхненого шлунку
Борщ «Український»

Склад: картопля, буряк, морква, капуста, цибуля, олія, свинина, квасоля, сметана, зелень (300 г)

80.00 грн

Юшка грибна

Склад: гриби, домашня локшина, морква, цибуля, часник, сметана, зелень (250 г)

85.00 грн

Суп курячий

Склад: курка, морква, цибуля, домашня локшина, яйце, зелень (250 г)

75.00 грн

Солянка

98.00 грн

Морквяний крем-суп

65.00 грн

Грибний крем-суп

85.00 грн

Склад: курка, свинина, буженина, ковбаса домашня, цибуля ріпчаста, огірок квашений,
маслини, лимон, сметана (250 г)
Склад: морква, молоко, яйце, хлібні грінки, зелень (250 г)
Склад: гриби, буженина, молоко, цибуля ріпчаста (250 г)

Ресторан: (067) 218-05-55
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Рецепція: (067) 218-45-45

Салати
Строкате щастя на тарілці

Салат «Від шефа»

145.00 грн

Салат «Цезар»

120.00 грн

Салат «Рибний»

135.00 грн

Склад: помідори, гриби білі мариновані, пекінська капуста, перець болгарський, грецькі
горіхи, часник, заправка на основі олії (250 г)

Склад: філе курки, помідори, капуста пекінська/салат мікс, маслини, грінки, яйце, соус (на
основі бринзи) (220 г)

Склад: огірок, цибуля зелена, яйце, капуста пекінська/салат мікс, лосось, соус (200 г)

Салат «Грецький»

Склад: помідори, огірки, болгарський перець, цибуля, бринза, маслини, лимон, зелень,
заправка на основі оливкової олії (250 г)

98.00 грн

Салат «Карпатська вишиванка»

105.00 грн

Салат «Прем’єра»

125.00 грн

Теплий салат з куркою та овочами-гриль

135.00 грн

Салат «Олів’є» з бужениною та хроном

105.00 грн

Склад: гриби, яйце, буженина, бринза, помідор, зелень, гірчиця, сметана,
майонез (220 г)

Склад: теляче м’ясо, шампіньйони, кукурудза, яйце, огірки, сир голландський, зелень,
заправка на основі майонезу (250 г)

Склад: шампіньйони, філе курки, цибуля ріпчаста, перець болгарський, помідори,
квасоля, кабачки, квасоля стручкова, зелень, заправка на основі олії (250 г)

Склад: картопля, морква, огірок маринований, горошок, яйця курячі, буженина, цибуля
ріпчаста, заправка на основі майонезу та хрону (200 г)

Салат «Вітамінний»

75.00 грн

Салат «Вінегрет»

69.00 грн

Салат «Осінній»

85.00 грн

Склад: капуста пекінська, огірок, помідори, цибуля ріпчаста, заправка на основі олії (200 г)

Склад: морква, картопля, буряк, огірок маринований, квасоля, цибуля ріпчаста,
заправка на основі олії (200 г)

Склад: гриби, цибуля ріпчаста, капуста квашена, зелень, заправка на основі оливкової олії
(200 г)
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Гарячі страви
І хай тримають вас семеро моцних гуцулів

98.00 грн

Жульєн з курки та грибів
(220 г)

Лисички смажені по-гуцульськи (200 г)
Лисички в сметані (200 г)
Тріо смажених грибочків

150.00 грн
135.00 грн
150.00 грн

Тріо грибів в сметані

135.00 грн

Склад: гриби білі, лисички, опеньки, цибуля ріпчаста (200 г)
Склад: гриби білі, лисички, опеньки (200 г)

Деруни з грибним соусом

85.00 грн

Деруни з м’ясом

90.00 грн

Деруни з сметаною

80.00 грн

(200/50 г)
(200/50 г)
(200/50 г)

155.00 грн

Язик тушкований з лисичками
(180 г)

Відбивна зі свинини

75.00 грн

Відбивна куряча

70.00 грн

Ковбаски (100 г)
• угорські з паприкою
• німецькі пікантні
• гуцульські домашні
Печеня зі свинини

75.00 грн

165.00 грн

Бефстроганов із телятини

160.00 грн

Свинина у вишневому соусі

165.00 грн

(100 г)
(100 г)

Склад: гриби, свинина, картопля, морква, квасоля, цибуля ріпчаста, вершки (300 г)
Склад: гриби, телятина, огірки, гірчиця, цибуля ріпчаста (215 г)
Склад: свинина, вино червоне, вишневий сік (250 г)

Куряче філе під соусом з діжонської гірчиці

75.00 грн

(100 г)

Картопля запечена з сиром, бужениною та помідорами

145.00 грн

Запечена картопля з сальцем

105.00 грн

Качина грудка з яблуками під брусничним соусом (250 г)

185.00 грн

(300 г)

Склад: картопля, сало, капуста квашена/огірок маринований, цибуля ріпчаста (300 г)
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Вареники
Поїдаються швидко, не встигнеш й оком змигнути
Вареники з капустою та підчеревиною

70.00 грн

Вареники з картоплею та грибним соусом

70.00 грн

Вареники з творогом

70.00 грн

Вареники з вишнями

75.00 грн

Пельмені з маслом

85.00 грн

(200/40 г)
(200/40 г)
(200/40 г)
(200/40 г)

(250 г)

Страви з риби
Річкова пісня в прозі - у витончених варіаціях
110.00 грн

Форель по-панськи

Склад: форель, листкове тісто, білі гриби, сметана (100 г)

Форель у сметані

92.00 грн

Форель з грибним соусом

98.00 грн

Короп з лисичками у сметані

86.00 грн

Короп у кукурудзяному борошні

78.00 грн

(100/50 г)
(100/50 г)
(100/50 г)
(100 г)

Страви на грилі
Загартовані вогнем; приносять щастя
Короп на грилі

75.00 грн

Форель на грилі

98.00 грн

М’ясо по-кавказьки на грилі (з ошийка)

80.00 грн

М’ясо по-царськи на грилі (з вирізки)

85.00 грн

Філе куряче на грилі

75.00 грн

(100 г)
(100 г)
(100 г)
(100 г)
(100 г)

Овочі гриль

Склад: шампіньйони, перець болгарський, кабачок (300 г)

Ресторан: (067) 218-05-55
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105.00 грн
Рецепція: (067) 218-45-45

Гарніри
Для лагідного відчуття дому
Гречка з грибами

75.00 грн

Гречка з маслом

52.00 грн

Рис відварний

52.00 грн

Спагетті з сиром

55.00 грн

Картопля смажена по-домашньому

55.00 грн

Картопляне пюре

50.00 грн

Картопля фрі

55.00 грн

(200 г)
(150 г)
(150 г)
(150 г)
(220 г)
(200 г)
(150 г)

Дієтичні страви
Смакує так ніжно, наче мамин поцілунок у маківку

Салат «Вітамінний»

75.00 грн

Морквяний крем-суп

65.00 грн

Відварна телятина

98.00 грн

(200 г)
(250 г)
(100 г)

105.00 грн

Язик відварний
(100 г)

Котлета куряча на пару

70.00 грн

Котлета кроляча на пару

85.00 грн

Форель на пару

90.00 грн

Молочна каша (рисова, вівсяна, манна)

55.00 грн

(100 г)
(100 г)
(100 г)
(200 г)

Хлібні сухарики (150/50 г)
Сирні кульки (200/25 г)
Фісташки (150 г)
Арахіс солоний (200 г)
Ресторан: (067) 218-05-55

До пива

www.hutir.org

55.00 грн
80.00 грн
120.00 грн
60.00 грн
Рецепція: (067) 218-45-45

Десерти
Чар нестримної радості, який можна черпати ложкою

Фондан шоколадний

95.00 грн

Крем-брюле (150 г)
Штрудель з яблуками та морозивом

95.00 грн
75.00 грн

Десерт «Спокуса»

70.00 грн

Слойка з морозивом

58.00 грн

Смажені млинці з сиром та вишнями

75.00 грн

Млинці з джемом

55.00 грн

Сирники

75.00 грн

Фруктовий салат з морозивом

85.00 грн

Торт «Маковий»

70.00 грн

Торт «Горіховий»

75.00 грн

Бельгійські вафлі з джемом

90.00 грн

(160 г)

(165 г)

Склад: яблука, горіхи, ізюм, мед (300 г)
(170 г)
(200 г)
(150 г)
(200 г)
(200 г)
(120 г)
(120 г)

Склад: морозиво вершкове, вафлі, джем (200 г)

Бельгійські вафлі з фруктами
Склад: морозиво вершкове, вафлі, фрукти (250 г)

Морозиво «Каприз»

Склад: морозиво вершкове, вафельні трубочки, горіхи, шоколад (200 г)

Морозиво « Поцілунок Амура»

Склад: морозиво вершкове, гранатовий сироп, лікер Baileys (200 г)

105.00 грн
98.00 грн
105.00 грн

Морозиво

50.00 грн

Вареники з творогом

70.00 грн

Вареники з вишнями

75.00

Склад: морозиво вершкове (100 г)
(200/40 г)
(200/40 г)

Ресторан: (067) 218-05-55

www.hutir.org

грн

Рецепція: (067) 218-45-45

