- зкачуй додаток з карткою
постійного гостя
- пред'яви карту та отримай бали
- обмінюй бали на подарунки
Додаток є у магазині додатків
вашого смартфона

СОЛОДКЕ
Торт «Руда Марта» (медові коржі та маракуя)........................................................................................................70
Торт «Корбетт» (меренгаі з фундуком, шоколадно-масляний крем)...........................................................90
Торт моркв’яний....................................................................................................................................................................70
Чизкейк з ягідним конфітюром....................................................................................................................................110
Еклер з ванільним кремом, подаємо з какао............................................................................................................70
Торт «Наполеон» (хрусткі коржі та багато крему)..................................................................................................70
Морозиво (жирний пломбір) з карамеллю та мигдалевим праліне...............................................................65

Якщо вам потрібно провести весілля, День народження або інше свято,
покличте адміна Настю. Вона Вам усе розкаже та покаже!
Завжди актуальний
сайт «Corbett»

ДО ПИВА

ЗАКУСКИ

Пиріжки з копченням..................................................60

Хумус ................................................................................110

Вуха фірмові копчені у лаваші...............................120

Форшмак...........................................................................90

Курячі крильця...................................................5шт/160

Apple ципа......................................................................150

Пивні сигари з бринзою..................................6шт/110

Карпаччо із телятини................................................200

Чіпси картопляні фірмові...........................................45

Сири з фруктами...........................................................175

Фріто-місто...................................................................100

Камамбер з ягодами..................................................190

Кальмари смажені з соусом тар-тар.....................155

Прошутто з томатами, руколою та

Лиманська креветка....................................................70

крем-сиром.....................................................................165

Хвости королівських креветок.............................260

Філе оселедця..............................................................120

Тарань в’ялена.....................................................100г/70

PUB

Тут можна переглянути
стандартні банкетні ціни

HALL

Арахіс..........................................................................70г/45

Ікра з печених овочів...................................................95
Ферментовані овочі..................................................100

Картопля фрі з кетчупом............................................90
Фісташки.......................................................250г/220
М’ясні снеки (прошутто, фуєт, кабаноси)...........120

НАПОЇ ГАРЯЧІ
Чай чорний, з бергамотом, зелений,
з жасміном.........................................................300мл/40
Чай обліпиховий з яблуком.......................600мл/70
Чай з апельсином, імбирем та
прянощами.......................................................600мл/70
Чай з яблуком, журавлиною, м’ятою і
корицею............................................................600мл/70
Чай липовий цвіт............................................600мл/45
Кава еспрессо......................................................30мл/30
Капучино............................................................120мл/40
Лате.......................................................................200мл/50
Лате медове.......................................................200мл/55
Какао з маршмеллоу......................................250мл/35

НАПОЇ ПРОХОЛОДНІ

САЛАТИ

Морс облепиха/клюква................................500мл/60

Салат «Корбетт»..........................................................190

Мохіто б/а..........................................................400мл/90
Компот.................................................................250мл/30
Вода Моршинська газ. / не газ...................500мл/45
Боржомі..............................................................500мл/60
Кока-кола / Пепсі-кола................................250мл/30
Сік Сандора........................................................250мл/25
Фреш апельсиновий....................................250мл/100
Фреш грейпфрутовий.................................250мл/110
Фреш цитриновий........................................250мл/100
Фреш яблуневий.............................................250мл/75
Фреш з яблук та селери................................250мл/75
Фреш з яблук та моркви................................250мл/75

Салат «Кобб»................................................................180
Салат з лососем.............................................................210
Салат з гриль овочами та сиром фета.................130
Салат «Севіче».............................................................280
Салат «Олів`є»..............................................................150
Салат «Цезар» з куркою гриль...............................170
Салат овочевий (запашна олія або сметана)...100
Салат з грушою та брі................................................180
хіт
рекомендуємо
новинка від шефа

Cork fee (плата за пробку)

якщо ви з собою принесли, не ховайтеся і не
переймайтеся, оплатіть пробку і ми з радістю
забезпечимо вас келихами і чарками
Пляшка вина
(включаючи ігристе, шампанське)
0,75 л. - 100 грн.
1,5 л. - 200 грн.
Міцне
(все, що вище 20 градусів)
0,5 л. - 100 грн.
0,7 л. - 140 грн.
1 л. - 200 грн.

КОВБАСИ
«Чорізо» гостра (порося)...................................................................................................100г/90
«Франкфуртські» (філе курча).......................................................................................100г/90
«Нюрнберг» (яловичина, порося).................................................................................100г/90

ЮШКИ ТА СОЛЯНКИ
ковбаси
від 220 г.

«Мортаделла» (шия порося)............................................................................................100г/90
Ковбаси подаємо з гірчицею, вершковим хроном, аджикою та тушкованою
капустою, печеною картоплею або картоплею фрі на вибір

М’ЯСО
«Мортаделла» з трюфельним пюре.......................................................................................................................180
Телячі щоки .......................................................................................................................................................................240

Крем-суп з гарбуза.............................................................................................................................................100
Тайський гострий суп з морепродуктами.................................................................................................175
Солянка збірна м`ясна з язиком....................................................................................................................100
Юшка з яйцем та птітіном...................................................................................................................................55

СНІДАНКИ
Авокадо-тост........................................................................................................................................................200
Сирники зі сметаною та конфітюром...........................................................................................................110
Сніданок ДЖИМІ КОРБЕТТА............................................................................................................................100

Стейк фірмовий «Corbett» ціна за 100г.................................................................................................................120

ХЛІБ

Стейк пепер ціна за 100г..............................................................................................................................................130
Стейк філе-міньйон ......................................................................................................................................................330
Рулька..............................................................................................................................................?...................................290
Реберця BBQ......................................................................................................................................................................275
Бургер Фірмовий............................................................................................................................................................200
Бургер Біффіле (рекомендуємо прожарку медіум)...........................................................................................250

РИБА

Булка солодова з коріандром...........................................................................................................................10
Булка пшенична з кунжутом............................................................................................................................10
Тости чіабатта..........................................................................................................................................................30
Для того, щоб Ви не чули в келиху з пивом ніяких ароматів крім пивних
в нашому пабі пивна система миється двічі на добу, вранці та ввечері.
Запам’ятайте - смак гарного пива не залишає в Вас сумніву в його якості.

Рибний «Велінгтон»......................................................................................................................................................175

Страви на
компанію

Лосось з овочами............................................................................................................................................................220
Судак з зеленими овочами..........................................................................................................................................275
Мідії живі ніжні................................................................................................................................................................210
Мідії живі гострі...............................................................................................................................................................210

Дошка до настоянок

ПТИЦЯ

Свиняча рулька з часником, курячі крильця, вуха фірмові
копчені у лаваші, реберця BBQ, картопля по-ірландські з
часником, овочевий салат, гірчиця, аджика, хрон

Курча тандурі массала ..................................................................................................................................................175
Филе качки з бататом....................................................................................................................................................220
Курячі крильця ..................................................................................................................................................(5шт)/160

види прожарювання м'яса
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)

(1900г) 900

Дошка до пива
Смажені кальмари, хвости королівських креветок , пивні
сигари, креветка лиманська з лимоном, фріто місто з малої
рибки,чіпси картопляні фірмові, соус тар-тар, соус чілі
(700г) 690

