
УСТРИЧНИЙ БАР
За європейською традицією подаємо свіжі устриці

з вершковим багетом та гранатовим соусом 

Fine de Claire #3 6 шт 229 ₴
 12 шт 449 ₴

Чорна Перлина #2
 

6 шт 289 ₴
делікатесна устриця з 

 
12 шт 569 ₴

солодкуватим смаком

ОХОЛОДЖЕНІ
МОРЕПРОДУКТИ 

Білоногі креветки з соусом та лимоном 5 шт 49 ₴

Морські равлики булоти з соусом та лимоном 5 шт 59 ₴
* обирай соус: сирний, крем-чилі, гранатовий з солодкою цибулею! +9 ₴

МОРЕПРОДУКТИ GRILL
Подаємо з міксом салатів, морквою, дайконом, картопляними

діпами, свіжим лимоном та соусом крем-чилі 

Пів лобстера

   

229 ₴
з картопляними діпами і соусом

Baby-каракатиці  

   

79 ₴
Кальмари

 

 

79 ₴
Дві дикі аргентинські креветки 

  

79 ₴
Тигрова креветка в паніровці 

  

79 ₴ 
Щупальця восьминога

 

1 шт 229 ₴

СТЕЙКИ ІЗ РИБИ 
Подаємо з міксом салатів, гострою морквою, дайконом,

картопляними діпами, свіжим лимоном та соусом крем-чилі 

Стейк із лосося  
  

98₴
Стейк із  тунця

   
98₴

Стейк із  дорадо      98₴

БОУЛИ
Healthy боули з кіноа, крем-сиром, авокадо, хрумкими 

овочами та свіжою рибою або морепродуктами: 

Боул зі слабосоленим лососем   98 ₴

Боул з тигровими креветками 
  
98 ₴

Боул із тунцем татакі 
  
98 ₴

Боул з вугрем

  

98 ₴
Боул вегетаріанський

  

98 ₴

МІДІЇ
Казанок мідій у вершковому соусі  з теплим хлібом

 

69 ₴

Казанок мідій у соусі дорблю з теплим хлібом

  

89 ₴

Казанок мідій для компанії у вершковому соусі
  

218 ₴

Казанок мідій у соусі дорблю для компанії
  

239 ₴

ПЛАТО МОРЕПРОДУКТІВ
для компанії друзів

Холодне плато XL  
  
269 ₴

6  стриць, гранатовий соус, білоногі креветки (10 шт), булоти (5 шт),
Подаємо з крем-чилі соусом, лимоном та вершковим багетом

Гаряче плато XL
  
269 ₴

Чотири величезні дикі аргентинські креветки, baby-каракатиці, кальмари.
Подаємо з міксом салатів, дайконом, гострою морквою, картопляними 
діпами, соусом крем-чилі та свіжим лимоном

додай картопляні діпи - 49₴  •  теплий хліб - 19₴  •  соус - 9₴

БУРГЕРИ ТА СЕНДВІЧІ
Surf&Turf бургер з котлетою і тигровими креветками  69₴

Сендвіч зі слабосоленим норвезьким оселедцем,  59₴
соусом тар-тар та пряною цибулею

Сендвіч зі скумбрією гриль  59₴

Сендвіч зі стейком з тунця та картопляними діпами 89₴

Сендвіч зі стейком з лосося та картопляними діпами 89₴

Сендвіч зі стейком з дорадо та картопляними діпами 89₴

додай картопляні діпи - 49₴  •  теплий хліб - 19₴  •  соус - 9₴

ДЕСЕРТИ
  кйекзіЧ 59 ₴

Київський торт  59 ₴

DRINKS
НАПОЇ КЕЛИХАМИ

Frizzante   49 ₴ 

Mushlya біле сухе / напівсолодке    39 ₴

ПИВО Mushlya  39 ₴

КОКТЕЙЛЬ Mushlya Sprits   49 ₴

  рдиС 39 ₴

НАПОЇ ПЛЯШКАМИ
Вермут Mushlya білий/рожевий  169 ₴

Ігристе Mushlya біле напівсолодке / рожеве напівсухе  169 ₴

Брют, біле сухе Gastrofamily    169 ₴

Шардоне, біле сухе вино Gastrofamily    169 ₴

Мерло, червоне сухе вино Gastrofamily   169 ₴

  содавьлаК 79 ₴

Mushlya.Cafe            www.borysov.com.ua

ПИВО
Staropramen 500 мл

 
39 ₴

Bud 500 мл 39 ₴

Чернігівське біле  39 ₴
нефільтроване 500 мл
Corona 350 мл 49 ₴

Mushlya  39 ₴330 мл

Б/А 
Bonaqua 39 ₴газ/негаз

Coca Cola  39 ₴

Соки RICH  39 ₴

Лимонад  29 ₴

ТАРТАРИ
Чудова універсальна закуска: ідеально свіжа риба

з яскравими соусами. Подаємо з теплим хлібом

Тартар із лосося з чорним кіноа і томатно-тархуновою заправкою 59 ₴
Тартар з тунця з м’ятою, мусом із авокадо та трюфельною олією 59 ₴
Тартар із дорадо  з соусом крем-чилі  59 ₴ 

ПАСТА
Чорні спагеті з морепродуктами 98₴ 
Спагеті з лососем та броколі  98₴

світле/нефільтроване

Холодне плато XL з тартарами 289 ₴
Устриці Fine de Claire #3 (3 шт), білоногі креветки (5 шт), булоти (5 шт),
тартар із тунця, тартар із лосося, тартар із дорадо. Подаємо з крем-чилі соусом,
гранатовим соусом, теплим хлібом та свіжим лимоном

Подаємо з картопляними діпами, вершковим багетом, соусом коктейль та свіжим лимоном

Подаємо з картопляними діпами, вершковим багетом, соусом коктейль та свіжим лимоном


