МЕНЮ СНІДАНКІВ
BREAKFAST MENU
Діє з 05:00 до 11:00
Available from 5:00 am till 11:00 am
Яєчня за Вашим смаком, з беконом,
160/20
або свинними ковбасками або копченою шинкою
Scrambled on your taste, with bacon, pork sausage or smoked ham

105,00

Омлет з шинкою і сиром або з грибами і травами
Omelet with ham and cheese or mushrooms and herbs

150

105,00

Бекон
Bacon

50

35,00

Сосиски відварені
Boiled sausages

100

70,00

Вівсяна каша на молоці
Oatmeal with milk

200

70,00

130/20

90,00

Сир зі сметаною
Cottage cheese with sour cream

180

90,00

Йогурт Актівія
Yoghurt Activia

115

45,00

Йогурт Актімель
Yoghurt Actimel

100

45,00

Круасан без начинки
Croissant without stuffing

45

25,00

Круасан з шоколадом
Croissant with chocolate

60

35,00

Сирники зі сметаною
Cheesecakes with sour cream

ЗАКУСКИ
APPETIZERS
Рибне асорті (копчений лосось, есколар і макрель 150/50
з тостами подається з вершковим маслом)
Fish platter (smoked salmon, butter fish and mackerel, served with butter)

315,00

Креветки на грилі, подаються з сальсою
Grilled shrimps served with salsaz

435,00

160/40/30

Сало, копчена шинка, салямі і нарізка
50/50/50/50/50/50 235,00
сиру з чорним хлібом і корнішонами
Lard, smoked ham, salami and sliced cheese with black bread and cornichons
Кукурудзяні чіпси з соусом Гуакамоле,
125/30/30/30
оливковою тапенадою та овочевою сальсою
Tortilla chips with guacamole sauce, olive tapenade and vegetable salsa

195,00

Риба та чіпси (філе снеппера, картопля фрі
та соус тартар)
Fish and chips (snapper fillet, french fries, tartar sauсe)

185,00

150/100/50

САЛАТИ
SALADS
Салат Цезар. Листя салату Ромейн, бекон, крутони 260
і тертий сир Пармезан, з додаванням на Ваш смак:
копченого лосося, креветок приготованих в тандирі,
курки приготованої в тандирі
Caesar salad. Romaine hearts, bacon, croutons and parmesan shavings
with: smoked salmon, tandoor shrimps, tandoor chiken

345,00
345,00
265,00

Салат зі свіжих овочів. Помідори, огірки
200/30
110,00
з міксом салату та з Вашою улюбленою заправкою на вибір:
бальзамічна, заправка-вінегрет з французькою гірчицею,
сметана з кропом або східний соус
Salad with fresh vegetables. Fresh tomatoes, cucumbers, mixed salad leaves
with the choice of your favourite dressing: balsamic, vinaigrette,
French mustard, sour cream and dill and oriental dressing
Салат з креветками, сьомгою та авокадо
220
під крем дресінгом з в'ялених томатів та каперсів
Salad with shrimps, salmon and avocado under cream dressed
salted tomatoes, pesto sauce

360,00

Салат Капрезе. Італійський сир Моцарелла,
250
стиглі помідори, базилік, соус песто
Caprese salad - Imported Italian Mozzarella, fine ripened tomatoes,
basil and pesto sauce

230,00

Салат Грецький. Помідори, огірки з міксом
260
салату, сиром Фета, Кримською цибулею та маслинами
Greek salad. Tomatoes, cucumbers, mixed salad leaves, feta cheese,
Crimean onion and olives

175,00

Салат Олів'є з тигровими креветками
Russian salad with tiger shrimps

180

230,00

Салат Олів'є з куркою
Russian salad with chiken

150

95,00

СЕНДВІЧІ ТА БУРГЕРИ
SANDWICHES & BURGERS
Усі сендвічі та бургери подаються з картоплею фрі
та кетчупом або майонезом на вибір
All sandwiches and burgers are served with French fries
and ketchup or mayonnaise on your choice
Бургер з яловичиною Ангус
350/100/50
Булочка бургер, майонез, соковита яловичина
Ангус, помідори, корнішони, листя салату латук
Prime Angus beef burger
Burger bun, mayonnaise, beef burger, tomatoes, gherkins, lettuce

345,00

Стейк-сендвіч
300/100/50
Сендвіч зі стейком, вершковим маслом та травами
Steak - sandwich
Sandwich with steak, butter and herbs

285,00

Тост-сендвіч з шинкою і сиром
200/100/50
Білий тост, вершкове масло, копчена шинка, сир Емменталь
Toasted ham and cheese sandwich
White toast bread, butter, smoked ham, Emmental cheese

185,00

Харків Палас Клаб-сендвіч
350/100/50
Білий тост, майонез, курка, смажений бекон,
смажене яйце, помідори, листя салату
Kharkiv Palace style Club sandwich
White toast bread, mayonnaise, fried chicken brest, fried bacon,
fried egg, tomatoes, lettuce

285,00

Вегетаріанський сендвіч з овочами гриль
270/100/30
та соусом песто
Vegetarian sandwich with grilled vegetables and pesto sauce

245,00

ПЕРШІ СТРАВИ
SOUPS
Бульйон курячий
Подається з перепелиним яйцем та крутонами
Chicken broth with quail egg and croutons

300

95,00

Крем-суп з лісових грибів
Подається з крутонами з житнього хліба
Cream soup made of forest mushrooms
Served with dark bread croutons

300

145,00

300/50

145,00

Солянка м’ясна
Solyanka with meat

ПАСТА
PASTА
Болоньєзе з томатами та яловичиною
Bolognese with tomatoes and minced beef

350

275,00

Карбонара з беконом та вершками
Carbonara with bacon and cream

350

275,00

Спагетті з томатним соусом, цукіні та креветками
Spaghetti with tomato sauce, zucini and shrimps

270

359,00

Неаполітано
З помідорами і базиліком
Neapolitano with tomatoes and basil

350

245,00

ОСНОВНІ СТРАВИ
MAIN COURSES
Філе лосося з картопляним пюре, шпінатом
150/100/100
та лимонним маслом з чилі
Salmon filet, mashed potatoes, spinach and chilli lemon butter

375,00

Філе яловичини з овочами гриль
і соусом Бордолез
Beef filet with grilled vegetables and Bordelaise sauce

395,00

200/150/50

Філе індички “Cordon Blue” з картопляним пюре 250/110
265,00
Аліго та соусом з блакитного сиру
Turkey fillet “Cordon Blue” with mashed potatoes and blue cheese sauce
Філе сібаса гриль з вершковим Песто
150/100/50 375,00
і соте з сезонних овочів
Grilled seabass fillet with cream Pesto and sote with seasonal vegetables

ДЕСЕРТИ
DESSERTS
Торт Захер з апельсиновим мармеладом
Sacher cake with orange candified fruit jelly

130/30

125,00

150

125,00

Класичний торт Наполеон
Classic Napoleon cake

150/20

95,00

Торт Карамельний
Caramel cake

150/20

95,00

Чізкейк з ягідним соусом
Cheesecake with berry sauce

150/50

115,00

120

115,00

150/70

115,00

Торт Брауні з молочного шоколаду
Milk chocolate Brownie

Торт Естерхазі
Esterhazy cake
Авторське морозиво «Харків Палас»
Kharkiv Palace ice cream by author’s recipe

УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ
UKRAINIAN DISHES
Норвезький оселедець з теплою картоплею
і овочами під гірчичною заправкою
Norwegian herring with warm potatoes
and vegetables under mustard sauce

250

135,00

Український борщ
300/50/100
Подається зі сметаною, кримською цибулею,
часниковими пампушками та українським салом
Ukrainian borsch
Served with sour cream, Crimean onion, Ukrainian bacon
and national Ukrainian garlic bread pampushki

125,00

Вирізка зі свинини в беконі з гірчичним
соусом та картоплею по-селянськи
Pork tenderloin in bacon with mustard sauce and potatoes

300

265,00

Котлета по-київськи з картоплею фрі
та свіжими овочами
Chicken Kiev with French fries and fresh vegetables

150/100/100

185,00

Вареники з картоплею і грибами або м'ясом
і цибулею. Подаються зі сметаною
Vareniki filled with potatoes and mushrooms
or meat and onion, served with sour cream

300/50

145,00

Вареники з полуницею або вишнею
300/50
Подаються зі сметаною
Vareniki filled with strawberry or cherries, served with sour cream

145,00

