
Солодке
Павлова 90
з вишнею амарена та чорним шоколадом
Павлова 90
з полуницею
Чізкейк 100
з ягідним конфітюром
Еклер 70
з ванільним кремом, подаємо з какао
Еклер без какао 50
Торт «Наполеон» 70
хрусткі коржі та багато крему
Морозиво фірмове  65

Юшки та солянки
Тайський 150
гострий суп з морепродуктами
Солянка 100
збірна м`ясна з язиком
Юшка 55
з курки, птітімом та брокколі

Напої гарячі
Кава еспрессо 30мл/30
Капучино 180мл/45
Лате 200мл/50
Лате медове 200мл/55
Какао з маршмеллоу 250мл/35
Миндальне молоко 50мл/15
Чай з апельсином 600мл/70
імбирем та прянощами
Чай з яблуком 600мл/70
журавлиною, м’ятою і корицею
Чай липовий 600мл/60
подаємо з медом
Чай обліпиховий 600мл/70
з яблуком
Чай «CREMON» 300мл/45
чорний, з бергамотом, зелений, з жасміном, молочний 
улун, трав’яний
Чай гречаний 300мл/50

Напої прохолодні
Лимонад 500мл/60
лимон, м’ята
Компот 250мл/30
узвар або ягідний
Сангріта 250мл/45
"Dr. Pepper" Cherry 355мл/40
Кока-кола / Пепсі-кола 250мл/30
Сік 250мл/30
Фреш 250мл/100
апельсиновий / цитриновий
Фреш 250мл/110
грейпфрутовий
Фреш 250мл/75
яблуневий / з яблук та селери /з яблук та моркви
Мохіто б/а 400мл/90
Вода Моршинська 500мл/45
газована / не газована
Боржомі 500мл/60

Cork fee (плата за пробку)
якщо ви з собою принесли, не переймайтеся, оплатіть пробку і ми з радістю забезпечимо вас 
келихами і чарками

Міцне
(все, що вище 20 градусів)
0,5 л. - 100 грн. | 0,7 л. - 140 грн. | 1 л. - 200 грн.

Пляшка вина
(включаючи ігристе, шампанське)
0,75 л. - 100 грн. | 1,5 л. - 200 грн.



Хліб
Хліб, який ми печем 35
обери масло до хліба: трюфельне, з соусом кімчі, 
розмарин з часноком
Тости чіабата 30

До пива
Вуха 120
фірмові копчені у лаваші

Курячі крильця 5шт/180
з медом та сезамом

Пивні сигари 6шт/120
з бринзою та чилі соусом

Чіпси 50
картопляні фірмові

Фріто-місто 110
з дуже дрібної рибки

Кальмари 155
смажені з соусом тар-тар

Лиманська креветка 75

Хвости креветок 160
королівських  

Тарань 100г/90
в’ялена

Картопляні діпи 90
з кетчупом та тартаром

Батат фрі 100
з чілі та пепер соусом

Фісташки 250г/190

Снеки до пива 130
прошутто, фуєт, кабаноси, сир сулугуні

Завжди на столі
Устриця Скіфії 45
з лимоном

Креветка 160
королівська у вершково-винном соусі

Тартар з лосося 90
в мушлі з соусом кімчі

Лосось 160
солоний з крем-сиром та руколою

Брускета 95
з солоним лососем

Філе оселедця 160
хамса, форшмак, маринована цибуля та смажена 

Карпаччо 200
із телятини з пармезаном, руколою і соусом песто

Прошутто 165
з в’яленими томатами, руколою та крем-сиром

Сири 130
з фруктами  та медом

Камамбер 150
з ягідним конфітюром та грильованим хлібом

Apple ципа 150
крем з печінки курча,  луковим конфітюром та 
тостами

Ікра 95
з печених баклажанів та перцю з тостами

Ферментовані овочі 100

Для того, щоб ви не чули в келиху з пивом ніяких 
ароматів крім пивних в нашому пабі пивна систе-
ма миється двічі на добу, вранці та ввечері.
Запам’ятайте - смак гарного пива не залишає в вас 
сумніву в його якості.



Ковбаси
«Чорізо» 100г/90
гостра (порося)
«Франкфуртські» 100г/90
(філе курча)
«Нюрнберг» 100г/90
(яловичина, порося)
«Мортаделла» 100г/90
(шия порося) з фісташками
Ковбаси подаємо з гірчицею, вершковим хроном,  аджи-
кою та тушкованою капустою, печеною картоплею або 
картопляними діпами на вибір

ковбаси
від 250 г.

Птиця
Курча тандурі массала 175
з кокосовим рисом і сальсою з манго
Філе качки 220
з бататом фрі та імбирно ягідним соусом
Курячі крильця 5шт/180
з медом та сезамом

RARE-сирий, обсмажений зовні, червоний всередині
MEDIUM RARE-середньо-сирий стейк з кров'ю, червоно-рожевий всередині
MEDIUM-середньо прожарений стейк, рожевий всередині - найбільш популярне прожарювання
MEDIUM WELL-майже прожарений стейк, світло-рожевий всередині
WELL DONE-повністю готовий, але «Corbett» настійно не рекомендує

М’ясо
Стейк фірмовий «Corbett» 140
(рібай) ціна за 100г
Стейк пепер 130
(біток або рібай) , ціна за  100г
Стейк філе-міньон 250г/350
Телятина (філе) 220
з білими грибами та картоплею пай
«Мортаделла» 180
з фісташками та ніжним трюфельним пюре
Телячі щоки 240
дуже ніжні з селеровим пюре, брокколі та глазурова-
ною морквою
Рулька зі скоринкою 290
часником, тушкованою капустою і соусами
Реберця BBQ 275
з соусом барбекю та солоними огірками
Бургер Фірмовий 220
подаємо з салатком, картоплею по-ірландськи або 
картопляні діпи
Бургер з подвійною котлетою 250
Котлети 140
теля та порося з пюре та томатами черрі з соусом 
песто

Салати
Салат «Корбетт» 190
стейк, мікс салатів, чіпси фірмові, печений перець
Салат зелений 130
з яйцем пашот. 
Смачніше буде з:
                          +лосось 70
                          +кркветка 90
Салат з гриль овочами 160
соусом песто та сиром фета
Салат «Севіче» 200
з тунцем, гребінцем, креветкою, лососем та рожевим 
кальмаром
Салат «Олів’є» 150
з куркою гриль, яйцями перепілки та червоною ікрою
Салат «Цезар» 180
з куркою гриль
Салат Овочевий 90
з ароматною олією або сметаною

Наша сторінка
INSTAGRAM



Риба 
Рибний «Велінгтон» 175
філе лосося, судака зі шпинатом в хрусткому тісті з 
вершковим соусом

Лосось 250
запечений з дукою, крем з кольорової капусти та 
в’ялені черрі

Судак 250
під пармезановою скоринкою, картопляним пюре, 
вершковим соусом та зеленими бобами

Бичок кнут 170
черноморський, смажений на вершковому маслі з 
лимоном та соусом огірково йогуртовим соусом

Сніданки
Сніданок ДЖИМІ КОРБЕТТА 120
оковіта або скрембл з 3 яєць,
салат, хрусткий бекон, соус тартар та чіабата гриль

Авокадо тост 120
з пашот, додаємо за смаком:
  +лосось 70
  +прошутто 50

Сирники 90
зі сметаною, та фруктами

Сирники 90
з ванільним кремом та праліне

Страви на компанію
Дошка до настоянок 1900г/900
Рулька порося з часником, курячі крильця, вуха 
фірмові копчені у лаваші, реберця BBQ, картопля 
по-ірландські з часником, овочевий салат, 
гірчиця, аджика, хрон

Дошка до пива 700г/600
Смажені кальмари, хвости королівських креветок , 
пивні сигари, креветка лиманська з лимоном, 
фріто місто з малої рибки,чіпси картопляні 
фірмові, соус тар-тар, соус чілі

Бар мідій 
Мідії ніжні 220
з вершками, пореєм, каперсами та вином

Мідії пікантні 220
в соусі дорблю

Мідії гострі 220
з ковбасками, в’яленими томатами та чіабаттою

Мідії гострі 220
в тайському стилі з лаймом та кінзою

- зкачуй застосунок з карткою  постійного гостя
- пред'яви карту та отримай бали
- обмінюй бали на подарунки
- ти можеш зробити предзамовлення, доставку
- ознайомитися з меню


