Ганц&spa
РЕСТОРАН

Закуски

Салати

Генеральське сало / 99

Цезар з куркою / 149

з огірком та чорним хлібом /50/30/70

мікс салат, помідори, каперси, бекон,
пармезан, соус цезар /250

В‘ялене м‘ясо / 179

Салат з ростбіфом / 156

прошуто, бастурма, махан /120

коньячний ростбіф, помідор черрі, пармезан,
запечений перець, мікс салат, теріякі /250

Сирне асорті / 189

Грецький салат / 126

пармезан, дорблю, камамбер,
горіхи, мед /160/50/30

помідор, болг. перець, огірок,
маслини, сирний мус / 210

Білі мариновані гриби / 139
Салат з грушею та дорблю / 153

120/30

мікс салат, груша, сир дорблю, буряк,
медово-гірчична емульсія /200

Соління / 138
300

Карпаччо з буряка
та козячим сиром / 123
печений буряк, сир шеврет,
мікс салат, горіхи, песто /200

Перші страви

Паста

Гарячі закуски

Борщ карпатський / 119

Карбонара / 159

Бургер з телятиною / 240

подається з сметаною та помазухою
з чорним хлібом / 330/100/30

Крем-суп
з лісовими грибами / 125
250

Бульйон курячий / 96
подається з локшиною
та перепелиним яйцем / 250

Хлібна корзина / 45
200

300

Пене з куркою / 155

телятина, солений огірок, помідор, соус
подається з картоплею фрі /300/80

Бургер з куркою / 220

курка, в’ялені томати, каперси,
сочна куряча котлета, солений огірок, помідор, соус
вершки, шпинат / 300
подається з картоплею фрі /300/80

Врап з телятиною / 190
соковита телятина в лаваші з капустою
та пікантним соусом,
подається з картоплею фрі /300/80

Врап з куркою / 170
куряче стегно в лаваші з капустою, сиром
та пікантним соусом,
подається з картоплею фрі /300/80

Ганц&spa
РЕСТОРАН

Гуцульські страви

Основні страви

Банош / 109

Стейк Ганц / 317

з бринзою та шкварками /250/30/20

теляча вирізка, кукурудза-гриль,
грибний соус /200/60

Галушки з м‘ясною начинкою / 142

Томлені телячі щоки / 253

подаються з грибним соусом/250

гірчиця французька, пюре з моркви
та селери, запечена картопля /350

Карпатський бігос
з печеною картоплею / 173

Телятина по-гуцульськи / 192

200/100/50

телятина з овочами, булгур,
корнішони /350/50

Кров‘янка / 124

Свинні ребра BBQ / 179

200

300

Деруни / 139

Свинна корейка на кістці / 97

з грибним соусом /200/50

вагова страва за 100грам

Пироги з картоплею / 99

Куряче філе зі шпинатом / 177

подаються з шкварками, беконом,
сметаною та зеленню /200/50

куряче філе, пюре,
шпинат з сирним соусом / 300

Пироги з капустою / 99

Курча тапака / 97

подаються з грибним соусом /200/50

вагова страва за 100 грам

Пироги з вишнею / 109

Форель запечена / 109

подаються з вишневим соусом /200/20

вагова страва за 100 грам

Гарніри

Соуси

Десерти

Картопляне пюре /69

Грибний / 30

Паннакота / 97

200

30

150

Картопля по-селянськи / 69

BBQ / 30

200

30

Маковий пиріг
без глютену / 99

Картопля фрі /69

Кетчуп / 20

100

150/50

20

Овочі гриль / 109

Сметана / 25

200

20

Морозиво / 50
100

