
 تارليا أوليفيه
.مع مانجاليتسا ا�دخنة. تقدم مع بيض الس�ن

(غ 260)

سلطة خ�اء مع لعق البزاق
.مع الفطر والخيار الطازج والبيض ا�سلوق

(غ 200)

    من الشمندر ا�خبوز
.مع ج� الغنم راخيف والجوز. ملطخ بصلصة العسل

(غ 280)

  بولونينس�
، الخ�وات الطازجة ، ا�هروسة بجبنة الغنم الصغ� من ا�رج  الخاص

.ا�تبلة بصلصة العسل 

(غ 260)

   فطر الغروزي ا�الح
  مع الكر¢ة الحامضة محلية الصنع والبصل ا�خلل

(غ 260)

     السلطة الطازجة
من الكرنب وجزر الفيتام¨ والبصل ا§خ�. مليئة بالزيت العطري

(غ 225)

 الج� مع اليحمور الصغ�ة
.يتبل الك± والبصل ا§زرق وهريس الك®ة والط�طم وصلصة السمسم

تقدم مع الخبز ا�حمص ا§سود. الوجبة
الخفيفة ا�ثالية للويس� البوربون وا�´وبات القوية

 (غ 200)

  ( لحم مملح ( فاينا سولولينا
ث«ثة أنواع من شحم الخنزير مح· الصنع (قرية تيوتكيف)                               209.00
(غ 150/30)

 كفاسنا ميسكا   
 اجزاء سخية من ا�ملحات و ا�علبات من قبونا                                                   217.00
 (غ 500)

سمك الرنجة مع الكافيار
بطاطس مع صلصة الكر¢ة وكافيار الرنجة. تقدم مع ا�خلل والبصل.                   213.00
 (غ 300)

(أجبان من مصنع الج� الخاص (مدينة ترنوبل
Сири з власної сироварні  

أفضل Áكة لنبيذك                                                                                              389.00

 (غ 180/80)

 النقانق ا�فضلة
ا�جففة ، الغ� مطبوخة                                                                                      297.00
 (غ 200)

 من أصنافنا ا�دخنة
حصة سخية من اللحم ا�دخن.  تقدم مع جذر الشمندر                                  384.00
 (غ 350/50)

Ãفطر برافديفي بيليا  
فطر أبيض (حصاد 2021) متبل بالبصل                                                           198.00
 (غ 110)

 معجون من يحمور الغابة
تقدم مع خبز الزÅبية                                                                                          314.00
 (غ 150/30)

  أول اشÇاك للغوتسول
 البورش ا§سطوري باللحم. يقدم È خبز مخبوز مع كر¢ة حامضة و ثوم          187.00
 (غ 350/80)

  رÁشة الدجاج مع Áحات
مرق دجاج ريفي بالعج¨ العضوي. يقدم مع بيض مسلوق                                    158.00
  حساء الفطر (غ 400)

 من الفطر ا§بيض الحقيقي. تقدم مع الزÅبية عÊ البخار والثوم                         189.00
 (غ 400)

САЛАТИ  السلطات СІЛЬСЬКІ СМАКИ ا§ذواق الريفية

 НА ПЕРШЕ  الطبق اÅول

(غ 250)

  سلطة دجاج مشوي
مزيج من الخضار الطازجة ، بيض ا�زرعة وخبز محمص مقرمش. يتبل

بصلصة البصل 

(غ 250)

  سلطة من فطر الغابة
 تشكيلة من الفطر ا�خلل و البصل. و الزيت البلدي

124.00

198.00

234.00

342.00
183.00

176.00

178.00

197.00

223.00

Салатка свіжа 

Тареля олів’є

Зелена салата з язиком

З печеного буряка

Солені грузді 

Полонинський

 З печеної курки

Салатка з лісових грибів 

(غ 290)  صندوق غوسولسكا
 لفة ا�لفوف

مع الفطر والبصل الطازج. مخلل حسب وصفة الجدة كاتيا
138.00

Закатана капуста

(غ 260) فينيغريت مع فطر بورسيني
186.00 ممزوج بزيت عطري

Вінегрет з білими грибами

Оселедець з кав'яром

Файна солонина 

Квасна миска

Тартар з молодоі  косулі

З нашої коптильні 

 Улюблені ковбаси

Паштет з косулі 

Правдиві біляки 

Поливка куряча з різанками Грибна зупа 

Перше причастя гуцулів



 الخ�وات فقط من الحديقة
Овочі, щойно з грядки

يتم خبزهم عÊ النار الحية. تقدم مع صلصة النبيذ                       194.00

 (غ 350/40)

مقرمشات مقلية مع الك®

 البطاطس ، الجوز مع شحم الخنزير والبصل. تقدم
عÊ مق«ة من الحديد مع ج� البوذ وزيت الك®ة

 (غ 300)

 بطاطس مهروسة
بطاطس منزلية ، مهروسة ناع�ً بالزبدة                                      118.00
 (غ 290)

  مشوي كرشوخي
البطاطا ا�خبوزة Ô حفرة النار. تقدم مع جبنة ماتشانكا                126.00
 (غ 200/40)

  قطعة من سمك السلور
Áائح سمك طرية مطبوخة فوق نار مدخنة                                                               198.00
لكل 100 غ

  كوستيتسا
مع البطاطا ا�خبوزة وصوص التوت                                                                        179.00

 الدجاج ا�شوي
تقدم مع صلصة قوجوث                                                                                             157.00

  سمكة من الثور ا§وكرا×
تم حفظها �دة 40 يوما. يتم رشها مع ملح الفحم. التحميص ا�توسط ا�وØ به

.متبل ببهارات عطرية ، يقدم مع تارتار ط�طم

ضلوع لحم الخنزير Ô صلصة العسل
Свинні ребра в медовому соусі

 تُخبز عÊ نار حية                                                                                                       156.00

سمك السلمون ال«فقاري الكامل ، مخبوز عÊ الحطب                                               193.00
 لكل 100 غ  س±وج الكاربات

  مع البطاطا
تقدم مع مرقة الفطر اÅبيض                                                 174.00
 (غ 230/40)

مع لحم الضأن والكزبرة
تقدم مع الخل                                                                   196.00
 (غ 230)

  مع ا§رنب
تقدم مع كر¢ة الفطر الحامضة                                                  235.00
 (غ 300/40)

  بالج� واÅعشاب
تقدم مع كر¢ة حامضة                                                        178.00
 (غ 230/80)

  بران� مع الكرز
تقدم مع عسل ماتشانكا                                                      207.00
 (غ 160/40)

لكل 100 غ

لكل 100 غ شاشليك لحم خنزير
 179.00

 387.00
 لكل 100 غ

لكل 100 غ

لكل 100 غ

  حفرة النار  ال  اطباق الجانبية
أطباق الوزن

  
من يأكل مثل هذهالفطائر لديه جسم شاب ،

145.00

 Товчена бульба

Смажена трюфельна картопля

Карчохи печені

З бринзою та зеленню

З м'ясом ягняти та кінзою

З кроликом

З картофлею 

Пареники з вишнями

Кавалок сома

Ципа печена 

Шашлик зі свинини

Рібай з українського бичка

Карпатський спруг

Костиця

فيليه من العجل الطري
متبل بزيت عطري. يقدم فوق نار مشتعلة ، مع سالسا الحارة                                      394.00
لكل 100 غ Філе молодого теляти

ГАРНІРИ

НАШІ ВАРЕНИКИ فطائرنا

ВОГНЯНА ЯМА



 КАРПАТСЬКІ СТРАВИ أطباق الكاربات  
Ô ا�وقد عÊ الحطب

  الحلو قلي«

  خروف با§عشاب
 .يقبع بلطف Ô التوابل الجبلية

 يقدم مع البطاطا وصلصة ا§عشاب

 دجاج تشيبوتوركا
ملطخ بالثوم ، ينضج عÊ نار مفتوحة. يقدم مع صلصة الط�طم الحادة          158.00
 (لكل 100 غ)

 لكل 100 غ

 (لكل 100 غ)

 كروتوي غايزي بوبيل
́ة البطاطس ا�بشورة. تُخبز Ô فط�ة عÊ نار مفتوحة. يتم ق

سكب  صقيل الفطر 

(غ 350)

تقدم مع مرقة الفطر                                                                  239.00

أرنب Ô الكر¢ة
يطبخ بهدوء. يقدم مع الخضار                                                               283.00

يقدم عÊ وسادة من الكرفس                                                                  412.00
 (غ 250/100)       غولياش مع اليحمور ال±ي

 (غ 250/50) هوتسول بانوش

  لوبتش� – غولوبش�
 ، غولوبش� من ا§رز واللحم. انهم يقبعون طوال الليل Ô الفرن

ويتم تقد¢هم مع مرق فطر بورسيني

(غ 300/100)

 أندروá بالصنوبر
ا�فضل منذ الطفولة كعكة الوافل ، ملطخة بالحليب ا�كثف               223.00

ثلج مع كراميل مملح
Льоди з солоною карамеллю

مع قطع خبز بورودينو منكهة âلح الفحم                                        216.00

كعكة الشوكوÅتة بالكراميل ا�ملح                                                 205.00

 كعكة الج� بالزبدة  

  الجبل اÅسود

كعكة العسل تذوب Ô الفم
Медівник, що тане в роті

  تلك التي تنمو فوق ا§رض
Ô الفطر ا§بيض وزهر العسل و تشانت�يليس التي تم جمعها هذا العام

الغابات الجبلية. والتي يتم تحم�ها  فوق نار حية 

(غ 250)

 لسان خفيسكا
لسان لحم العجل ، يغمر بصلصة الدسم مع فطر الشانÇيل                         372.00
(غ 140/90)

318.00

237.00

226.00

264.00

207.00

214.00

Курка-чеботурка

Язиката Хвеська  

Ті, що ростуть над землею

Ягня в травах

Гуляш з дикої косулі   

Крутий гайзи-бубел 

 جيزي بوبل باللحم
بطاطس درون ا�خبوزة باللحم و لحم خنزير شوفدار

(غ 420)
315.00

Гайзи-бубел з м'ясцем

الزÅبية مع ك® الكاربات

مع إضافة فطر الكاربات

(غ 350)
382.00 Галушки з карпатським трюфелем

البطة ال±ية
يقدم مع مخلل الكمæى وصلصة النبيذ والتوت ال±ي

(غ 190/140/100)
649.00

Дика качка

عرقوب الضان
يبقى Ô الفرن طوال الليل. يقدم مع كراث مالبصل ا�طهية  والط�طم ا�شوية

(غ 350/90/110)
668.00

Рулька ягняти

Кролик у вершках   

Масляний сирник  

Чорна гора  

Андрути з кедровими горіхами

ТРІШКИ СОЛОДЕНЬКОГО

 Гуцульський банош   

Любчики-голубчики 

  من خروف من مرج الجبل (مدنة راخيف

تقدم مع فجل حار                                                                     254.00

 (غ 100/50)
З баранця з полонини

  ا§معاء الدموية
نقانق الدم محلية الصنع مع قشور لحم الخنز                                             236.00
Кривава кишка (غ 230/50)

   (غ 200/50)سجق مانجاليتسا
253.00

Ковбаса з мангалиці



 
  

 

 

67

Rose d'Anjou 
   ( ) 

101/656

Sauvignon Rose 
Marlborough Sun 

 ( )

152/942

639

  67

72/510

113/808 Honora Vera, Bodegas Ateca 
   ( ) 

98/700  
 ( ) 

137/976
 ( ) 

127/906 ACE by Stakhovsky  

Santa Cecilia Semi Sweet Red 
  ( ) 

72/510 Santa Cecilia Semi 
Sweet White    ( )  

8/698

158/1128

 
  ( )  

Sauvignon Blanc Marlbough 
Sun  ( ) 

105/745 Riesling Trocken 
 ( ) 

120/854 Pinot Grigio delle Venezie 
  ( ) 

Rose di Bacсo Lambrusco Bianco 
  ( ) 

639 Rose di Baсco Lambrusco Rosato 
  ( ) 

989  
    ( )

1055 Miol Prosecco Treviso Extra-Dry 
 –  ( ) 

224 (120 )  
 

196 (115 )

253 (75 )

149 (120 )

Cointreau ، Especial Silver ،   ،   

Aperol ، Lambrusco Dry ، 

    

Johnnie Walker Red label ، Talisker 10 YO ،  
   ،   

Gordons london Dry ،  ،   
   ،    

101 (50 )  Jägermeister

123 (150 ) Aperol Sprits

187 (120 ) Aperol Spritz

100 

100 

100 

Закарпатське

Бісер Колоніст

Закарпатське

Шардоне Колоніст 

Одеське Чорне Колоніст

ЧЕРВОНІ ВИНА ІГРИСТІ ВИНА

КОКТЕЙЛІ

БІЛІ ВИНА

РОЖЕВІ ВИНА

   ( )

   ( )

)  ، 13.5% ،  )
Кленовий олд фешн

192 (125 ) Поцілунок Орисі

Маргарита 

 Пеніцилін 

 
Джин Гарден

 ЗІГРІВАЮЧІ НАПОЇ
125 (200 ) Богемія  

148 (200 )
 

Апельсиновий грог
Captain Morgan Original Spiced Gold ، 



خرينوفوخا

ا�صبوبة  الفودكا

 براندي / كونياك

مل 50

مل 50

مل 50

مل 50

مل 50

مل 50

مل 50

مل 50

مل 50

63.00

63.00

63.00

63.00

63.00

63.00

63.00

63.00

73.00

56.00

73.00

73.00

73.00

 ساماغون

من فجل الخيل الريفي البيتي والعسل والفلليفلة الحارة

إكس� الصحة
Áاب قوي عÊ البهارات العطرية

العك±ي
من ا�نحل الخاص âالكنا

النبق البحري
الرتافية الحلوة والحامضة لعص�النبق البحري

فطر
عÊ فطر الكاربات ا§بيض مع العسل

ا�خبوزة
مخبوزة من فواكه مجففة Ô تنور الجد

 الكشمش
من الكشمش ا§سود

 توت العليق
من توت العليق البيتي

(أوكرانيا) ال±قوقي

(أوكرانيا)

(بولندا)

(اسكتلندا)

(اسكتلندا)

(اسكتلندا)

(اسكتلندا)

(اسكتلندا)

(أوكرانيا)

(أوكرانيا)

(أوكرانيا)

(أوكرانيا)

(أوكرانيا)

(أوكرانيا)

(أوكرانيا)

(أوكرانيا)

(أوكرانيا)

( فرنسا )

ساماغون النخبة درجة 40
73.00  ساماغون النخبة 50 درجة

الكمæي
العنبي

Доктор Житник крафтова

Особлива

Старицький - Левицький Reserve

Медова з перцем

63.00 Nemiro� De Luxe 

63.00 Nemiro� De Luxe 

58.00 RADA Premium Special

 دكتور جيتنيك كرافتوفا
خاصة

 العسلية مع الفلفل

124.00  Reserve يكسيتفيل – يكستيراتس    

94.00( فنلندا ) Koskenkorva
94.00(فنلندا) Koskenkorva Sauna Barrel

173.00 Belvedere

67.00  دوفبوش***** 
94.00( اليونان ) Metaxa (5 stars)

213.00  Hennessy Very Special

ВІСКІ

РОМ

(أيرلندا)

(جامايكا)

(جامايكا)

(جامايكا)

(أيرلندا)

109.00 Bushmills Original

89.00 Johnnie Walker Red Label

198.00 Johnnie Walker Black Label 12 Y.O.

271.00 The Singleton of Du�town 12  Y.O.

314.00 Glenmorangie The Original 10 Y.O.

297.00 Talisker 10 Y.O.

(الوÅيات ا�تحدة ا§مريكية)

( ا�كسيك )

( ا�كسيك )

132.00 Bulleit Bourbon 

228.00 The Sexton Single Malt 

81.00 Captain Morgan White  

100.00 Jose Cuervo Especial Silver  
264.00 Don Julio Blanco  

101.00 Captain Morgan Black Spiced   

89.00 Captain Morgan Original Spiced Gold     

103.00( ارلندا ) Cointreau   
79.00(إيطاليا) Aperol

122.00( فرنسا ) Baileys The Original   

ТЕКІЛА

ЛІКЕРИ

 الج¨
100.00 Gordon's London Dry 

(بريطانيا العظمى)
 

126.00 Tanqueray London Dry Gin 
(بريطانيا العظمى)

 

НАШІ НАЛИВКИ ГОРІЛКА

САМОГОН

КОНЬЯК/БРЕНДІ

ДЖИН

Хріновуха

Еліксир здоров’я

Прополісна

Обліпихова

Грибівка

Запіканка

Смородинова

Малинівка

Сливовий

Елітний 40˚С  

Елітний 50˚С  

Грушевий

Виноградний

Довбуш *****

 الويس�

 الروم

تكي«

 الليكيور



ل 0.5 /0.3
ل 1 /0.4

ل 1 /0.4

ل 1 /0.4

ل 0.5 /0.3

ل 0.5 /0.3

ل 0.5 /0.3

68.00/89.00 Staropramen

67.00/88.00ل 0.5 /0.3 ةفيفخ ةعج

67.00/88.00ل 0.5 /0.3 ةنكاد ةريب

62.00/79.00 Сидр яблучний  تفاح Êسيدر ع 

96.00/124.00 Le�e Brune 

Наше світле

Наше темне

96.00/124.00

96.00ل 0.35

Hoegaarden White  

82.00 ل 0.5

89.00

89.00

89.00

123.00

Corona Extra 

(Stella Artois) 

 بالقنا× 

 ب�ة بدون كحول بالقنا×

Наш квас

НАПОЇ БЕЗАЛКОГОЛЬНІ

СОКИ СВІЖОВИЧАВЛЕНІ

НАША КАВА

ЧАЙ

73.00/170.00
يتم تحض�ه من عص� التفاح مح· الصنع

Кисіль ягідний áكيسل تو 

كفاس

كومبوت مدخن

عص� مح· الصنع

دج�يلنا الكاربات مع الغاز / بدون غاز

بوليانا كفاسوفا مع الغاز

بيبî زجاج

83.00 ل 0.2
يعزز الهضم بشكل أفضل

Узвар копчений74.00/172.00

ل 1 /0.4 Узвар ягідний86.00/200.00التوت كومبوت

Сік домашній74.00/170.00
(عص� تفاح ، عص� كرز ، عص� ط�طم)

مياه ا�ائدة الع«جية

Карпатська Джерельна 

57.00 ل 0.5

ل 0.5

ل 0.5

ل 0.3

Поляна квасова62.00

53.00

Evervess تونيك

Апельсиновий

  

  

Грейпфрутовий

  

Яблучний

Морквяний

ال±تقال

 الجريب فروت
التفاح

الجزر

67.00

Еспресо أكس±يسو

أم�يكانو

 كابتشينو
كابتشينو مع حليب الشوفان

قهوة موتسنا
Åتيه

Åفندر Åتيه

بايليز Åتيه
قهوة بدرجة

كاكاو

59.00 مل30

Американо59.00 مل 90

Капучіно

Капучіно на вівсяному молоці

76.00

87.00

مل 280

مل 280

مل 280

مل 280

مل 280

مل 280

مل 160

مل 210 Моцна кава94.00

78.00

Лавандове лате92.00

Лате

Кава з градусом132.00

Какао з хмаринками104.00

Лате Бейліс 136.00

Обліпихово-імбирний

Хвойний250 مل

مل 250

مل 250

مل 800

98.00

98.00

98.00

98.00

مل 200

مل 200

مل 200

مل 200

З карпатських ягід

Карпатське різнотрав’я

زنجبيل البحر النبق
شاي مع مخاريط الكاربات

من التوت الكاربات
أعشاب الكاربات

Pepsi (скло)

جعة  ا�´وبات الغ� كحولية

 القهوة

العص� الطبيعي

الشاي

ПИВО


