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МЕНЮ ВЕЧЕРІ 

 "Стандарт"   220 ₴

 "Стандарт плюс"  260 ₴

 "Преміум"  300 ₴

  "Преміум плюс"  340 ₴

  "Пісна"  260 ₴

Конференц-сервіс та банкети: 

+38 (067) 224-57-13

+38 (067) 224-57-12 
conference@kozatskiy.kiev.ua 



220 ₴ / персона  Стандарт

Найменування Вихід 

Салати 

Салат Вінегрет (буряк, морковь, картопля, маріновані огірки, консервований 

горошок) 

150 г 

Салат Столичний (картопля, морква та яйце, консервований горошок, 

марінований огірок, свіжий огірок, шинка, майонез) 

130 г 

Салат Домашній (капуста, морква, огірок,зелень, олія, лимонний сік) 120 г 

Салат з пекінської капусти з шинкою (курка-гриль, шинка, морква, яйце, 

пекінська капуста,майонез, волоський горіх) 

130 г 

Салат з шинкою та опеньками (картопля, морква, цибуля маринована, шинка, 

опеньки мариновані, майонез, цибуля зелена) 

120 г 

Салат Вальдорф (яблука, стебло селери, курка відварена, салат Айсберг, 

сметана, горіхи) 

130 г 

Салат з пекінської капусти та свіжих овочів 130 г 

Гарячі страви 

Фрікасе з курки з рисом з овочами 100/100 г 

Зрази курячі запечені під сиром з картопляним пюре 100/100 г 

Філе куряче запечене з анансом, сиром з відвареним рисом 100/100 г 

Котлета куряча  з тушкованою картоплею 100/150 г 

Свинина по-селянськи з беконом, помідором та сиром з запеченою картоплею 100/100 г 

Рагу овочеве 200 г 

Рис з овочами 200 г 

Десерти 

Сирний кекс 80 г 

Штрудель яблучний 100 г 

Яблоко печене з сиром, родзинками та карамельним соусом 100 г 

Напої 

Сік 200 мл 

Компот 200 мл 

Узвар 200 мл 

Чай чорний / зелений / кава 200 мл 

Хліб 

Хліб 30 г 



260 ₴ / персона   Стандарт плюс 

Найменування Вихід 

Салати 

Салат з курки та ананасів (курка-гриль, ананаси консервовані, кукукруза, 

печериці мариновані) 

130 г 

Салат із свіжих овочів (помідор, огірок, перець болгарський, салат Айсберг, 

сметана або олія, цибуля червона, цибуля зелена) 

130 г 

Салат Вальдорф (яблука, стебло селери, курка відварена, салат Айсберг, 

сметана, горіхи) 

130 г 

Салат з тунцем (салат Ромейн, помідори, оливки, картопля, спаржева квасоля, 

яйця, тунець консервований, гірчична заправка) 

130 г 

Салат з пекінської капусти з шинкою (курка-гриль, шинка, морква, яйце, 

пекінська капуста, майонез, волоський горіх) 

130 г 

Гарячі страви 

Філе куряче запечене з анансом та сиром з відвареним рисом 100/100 г 

Котлета куряча  з тушкованою картоплею 100/150 г 

Печеня зі свинини 100/100/30 г 

Свинина по-селянськи (запечена з грибами та сиром) з картоплею-гриль 130/150 г 

Риба телапія з грибами та сиром з відвареним рисом 130/150 г 

Плов зі свининою 300 г 

Картопля тушкована з куркою та грибами 300 г 

Спагеті з овочами 290 г 

Десерти 

Сирний кекс 80 г 

Штрудель яблучний 100 г 

Яблоко печене з сиром, родзинками та карамельним соусом 100 г 

Напої 

Сік 200 мл 

Компот 200 мл 

Узвар 200 мл 

Чай чорний / зелений / кава 200 мл 

Хліб 

Хліб 30 г 



300 ₴ / персона Преміум 

Найменування Вихід 

Салати 

Салат із свіжих овочів (помідор, огірок, перець болгарський, салат Айсберг, 

сметана або олія, цибуля червона,цибуля зелена) 

130 г 

Салат Вальдорф (яблука, стебло селери, курка відварена, салат Айсберг, 

сметана, горіхи) 

130 г 

Салат з телятини з горіховим соусом (ростбіф, салат Айсберг, помідори, яйця 

перепелині) 

130 г 

Салат з тунцем (салат Ромейн, помідори, оливки, картопля, спаржева квасоля, 

яйця, тунець консервований, гірчична заправка) 

130 г 

Гарячі страви 

Філе куряче запечене з анансом, сиром з відвареним рисом 100/100 г 

Котлета з лососем з рисом та овочами 100/150 г 

Свинина по-селянськи (запечена з грибами та сиром) с картоплею-гриль 130/150 г 

Риба телапія з грибами та сиром з відвареним рисом 130/150 г 

Плов з куркою 300 г 

Паста з грибами та ветчиной 300 г 

Овочі-гриль 200 г 

Десерти 

Торт "Чорний ліс" 100 г 

Чиз-кейк 100 г 

Еклер 60 г 

Напої 

Сік 200 мл 

Компот 200 мл 

Узвар 200 мл 

Чай чорний / зелений / кава 200 мл 

Хліб 

Хліб 30 г 



340 ₴ / персона     Преміум плюс 

Найменування Вихід 

Салати 

Салат Грецький (помідор, огірок, перець болгарський, лист салату, червона 

цибуля, сир Фета, оливкова олія, лимонний сік) 

130 г 

Салат з телятини з горіховим соусом (ростбіф, салат Айсберг, помідори, яйця 

перепелині) 

130 г 

Салат Цезар з куркою 130 г 

Салат з тунцем (салат Ромейн, помідори, оливки, картопля, спаржева квасоля, 

яйця, тунець консервований, гірчична заправка) 

130 г 

Салат з Посейдон (салат Айсберг, пекінська капуста, креветка коктейльна, 

свіжий огірок, салатна заправка) 

130 г 

Гарячі страви 

Котлета по-Київськи з картоплею-фрі та кетчупом 100/100/30 г 

Крученики зі свинини з беконом, грибами та  картопляним пюре 120/100 г 

Риба телапія з грибами та сиром з відвареним рисом 130/150 г 

Класичний біф-строганов з картопляним пюре 100/100 г 

Біфштекс запечений з помідором під сиром з картоплею зі шпинатом 120/100 г 

Спагеті з овочами 290 г 

Десерти 

Торт "Чорний ліс" 100 г 

Чиз-кейк 100 г 

Еклер 60 г 

Напої 

Сік 200 мл 

Компот 200 мл 

Узвар 200 мл 

Чай чорний / зелений / кава 200 мл 

Хліб 

Хліб 30 г 



260 ₴ / персона   Пісний 

Найменування Вихід 

Салати 

Салат з пекінської капусти та свіжих овочів 130 г 

Салат із свіжих овочів (помідор, огірок, перець болгарський, салат Айсберг, 

олія, цибуля червона, цибуля зелена) 

130 г 

Салат из помидоров и огурцов з олією 150 г 

Салат Вінегрет (відварені буряк, морковь, картопля, маріновані огірки, 

консервований горощек, олія) 

150 г 

Гарячі страви 

Овочі-гриль 200 г 

Рагу овочеве 300 г 

Рис з овочами 300 г 

Риба телапія з грибами та сиром з відвареним рисом 130/150 г 

Каша гречнева з грибами 300 г 

Спагеті з овочами 290 г 

Десерти 

Фруктовий салат 80 г 

Штрудель яблучний 100 г 

Яблоко печене з медом та горіхами 100 г 

Напої 

Сік 200 мл 

Компот 200 мл 

Узвар 200 мл 

Чай чорний / зелений / кава 200 мл 

Хліб 

Хліб 30 г 




