Холодні закуски
Cold appetizers
68

95

грн.

Салат "Домашній" / Salad «Home»

(помідори, огірки, цибуля, сметана, яйце) 200 гр/g.
(tomatoes, cucumber, onion, sour cream, egg)

грн.

Салат "Грецький" / Salad «Greek»

(помідори, огірки, болг. перець, «Фета», маслини) 200 гр/g.
(tomatoes, cucumbers, bell pepper, «Feta», olives)

64

159

грн.

грн.

Салат "Морська пристрасть" / Salad «Maritime passion» Салат «Полонинський» / Salad «Polonynsky»
(лосось с/с, авокадо, помідори, соус) 200 гр/g.
(salted salmon, avocado, tomatoes, sauce)

(капуста свіжа, помідор, огірок, oлія) 200 гр/g.
(cabbage, tomatoes, cucumber, vegetable, oil)

142

148

грн.

Салат "Цезар" / Salad «Caesar»

(курятина, шпондер, помідори, салат, пармезан,
сухарики, соус) 200 гр/g.
(chicken, bacon, tomatoes, lettuce, cheese, crackers, sauce)

99

грн.

Асорті "Овочеве" / Assorted vegetables

(огірки, помідори, перець болг., цибуля, зелень) 350 гр/g.
(cucumbers, tomatoes, bell pepper, onion, greens )

грн.

Салат "Панський" / Salad «Pansky»

(телятина, гриби, сир тв., помідори, часник, соус) 200 гр/g.

(veal, mushrooms, cheese,
tomatoes, garlic, sauce)

189
грн.

Квашеня з бербениці / Pickled vegetables assorti

(огірок кваш., помідор кваш., крижавки, капуста кв.,
перець гостр.) 450 гр/g.
(pickled cucumbers, pickled tomatoes, kryzavky, pickled
cabbage, hot pepper)

Холодні закуски
Cold appetizers

115

99

грн.

грн.

Асорті з солонини / Assorted fats
150 гр/g.

Язичок з хроном / Tongue with horseradish
100/30 гр/g.

75

220

грн.

грн.

Асорті "М’ясне" / Meat assorti

(рулет з поросятка, паштет, буженина, рулет курячий, шпондер печений, зелень) 300 гр/g.
(piglet roulade, paste, tenderloin, baked bacon, greens)

Оселедець з цибулею
Herring with onions
100 гр/g.

78

115

грн.

Накладанець з червоною ікрою / Canape with red caviar
(ікра лососева, хліб, лимон) 15//10/10/10 гр/g.
(caviar, bread, lemon)

325
грн.

Асорті з сиру / Cheese assorti
(«Дор Блю», «Королівський», «Камамбер», козячий, «Фета»)
250/120 гр/g.
(D’or Blue, Korolivskyy, Camembert, Chavroux, Fetaki)

грн.

Грибочки білі мариновані
Marinated white mushrooms
100/20 гр/g.

380
грн.

Асорті "Рибальське" / Fish plate assorti

(ікра лос., лосось х/к, лосось с/с, масляна, креветки,
лимон) 300/100 гр/g.
(red caviar, cold smoked salmon, fish oil, shrimps, lemon)

Страви з яєць
Egg dishes

59

59

грн.

грн.

Омлет / Omelette

Єшниця від гайналів / Fried eggs

(яйця, помідори, полядвиця, гриби) 180 гр/g.
(eggs, tomatoes, ham, mushrooms)

(яйце, полядвиця копчена, зелень) 150 гр/g.
(fried eggs, smoked ham, greens)

Гарячі закуски
Hot appetizers

198

187

грн.

Млинці "Імператорські" / Pancakes «Emperor»
(млинці, ікра лос., сир, зелень) 120/30/20 гр/g.
(pancakes, red caviar, cheese, greens)

грн.

Кремзлики в глечику / Kremslyky in the jug

(деруни, свинина, гриби білі, соус, часник) 350 гр/g.
(potato pancakes, pork, white mushrooms, garlic, sour cream)

67

63

грн.

грн.

Банош / «Banosh»

Деруни зі сметаною
Potato pancakes with sour cream

(бринза, шкварки) 200/75 гр/g.
(mushrooms, sheep milk cheese, crackling)

200/100 гр/g.

118
грн.

Голубці по-верховинськи / Holubtsi «Verkhovynski»
(капуста, свинина, гриби, соус) 220/75 гр/g.
(cabbage, pork, mushrooms, sour cream)

Перші страви
First courses

81

69

грн.

грн.

Юшка "Від шефа" / Soup «The chef cook’s choice»

Борщ "Український" з пампушком
Borsch «Ukrainian» with pampushok

(гриби білі, овочі, локшина) 250 гр/g.
(white mushrooms, vegetables, noodles)

250/60 гр/g.

97

65

грн.

грн.

Бограч закарпатський / Bohrach Zakarpatsky
400 гр/g.

Зупа "Домашня" / Soup «Home»
250 гр/g.

Рибні страви
Fish dishes

73

162
грн.

Стейк із сьомги / King salmon steak
за 100 гр.
for 100 g

грн.

Короп смажений з часником
Fried carp with garlic sauce
(короп, часник, лимон) за 100 гр.
(carp, garlic, lemon) for 100 g.

Страви з молочного порося
Milk piglet dishes

149

69

грн.

грн.

Реберцятка запечені
Baked ribs

Гомілочка "Сім поросят"
Pork leg «Seven piggies»

за 100 гр.
for 100 g.

за 100 гр.
for 100 g.

138
грн.

Порося запечене / Baked piglet
за 100 гр.
for 100 g.

Другі страви
The second dishes

152

127

грн.

Курятина запечена з помідорами
Baked chicken with tomatoes
(філе, помідори, лимон) 250 гр/g.
(chicken fillet, tomatoes, lemon)

222
грн.

Телятина "Від газдині" під вишневим соусом
Veal and spinach with cherry sauce from the landlady
250/50 гр/g.

грн.

Стейк "Козацький" / Steak «Kozatsky»
(телятина, зелень) за 100 гр.
(veal, greens) for 100 g.

136
грн.

Телятина "Гетманська" / Veal «Hetmanska»
(телятина, соус) за 100 гр.
(grilled tender veal,baked in a spicy sauce) for 100 g.

Гриль меню
Grill menu

93

75

грн.

Телятина на кісточці / Grilled veal on bones

грн.

Фiглi вiд шефа / Barbecue from Chief

за 100 г. / (100g)

за 100 г. / (100g)

84

170

грн.

Сулугуні в лаваші / Suluguni in pita
за 200 г. / (200g)

грн.

Шашлик курячий з овочами /
Chicken barbecue with vegetables

(курка, кабачок, перець болг.) 200/150гр.
(chicken, zucchini, bell pepper.) 200/150 g

Гриль меню
Grill menu

135

38

грн.

грн.

Овочі в асортименті / V
egetables in the assortment

Дорадо / Dorado
за 100 г. / (100g)

(кабачок, баклажан, печериці, перець болг., помідор )
за 100 г. (champignons, bell pepper, tomatoes)

61

93

грн.

Скумбрія печена / Baked mackerel
за 100 г. / (100g)

грн.

Форель печена / Baked trout
за 100 г. / (100g)

Другі страви на компанію
Dishes for the companies
845

658

грн.

грн.

Українська традиційна
Ukrainian traditional meat plate

(порося запечене, ребра свинні, ковбаска домашня, кров’янка,
картопля печена, cоління) 1100/900 гр/g.
(baked piglet, ribs, home-made sausage, blood sausage, baked potatoes,
pikled vegetables)

Тарілка "Компанійська"
Meat plate «Kompanijska»

(телятина, курятина, свинина, картопля печена,
овочі запечені, соус) 600/400/100 гр/g.
(Veal, chicken, pork, baked potatoes, baked vegetables, sauce)

ВП

+

520
грн.

ОД

АРУ
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При купівлі
пивної тарілки –
пиво у подарунок!
Пивна таріль (ковбаски в асортименті, бастурма, суджук, картопля фрі, чіпси з лаваша, соус) 450/270/100 гр/g.
(Smoked sausages in assortment, basturma, sudjuk, fried potatoes, pita chips)

Гарніри
Garnishes

32

39

грн.

грн.

Мандибурка товчена / Mashed potatoes

Печена бараболя / Baked potatoes

(картопляне пюре) 150 гр/g.

(печена картопля) 200 гр/g.

58

76

грн.

Рис "Яничарський" / Rice «Janitsharsky»
(рис, перець, кукурудза, горошок) 150 гр/g.
(rice, bell pepper, corn, peas)

грн.

Овочі запечені / Grilled vegetables
(овочі, печериці) 200 гр/g.
(vegetables, mushrooms)

Страви з борошна
Flour dishes

78

69

грн.

грн.

Пельмені по-львівськи / Dumplings «Lvivski»
(свинина, соус) 200/75/30 гр/g.
(pork, sauce)

Вареники з картоплею та білими грибами
Varenyky with potatoes and white mushrooms
220/30/50 гр/g.

85

63

грн.

грн.

Пельмені "Від вуйка Коцьо"
Dumplings «From uncle Kotsyo»

Вареники з картоплею і шкварками
Varenyky with potatoes and salo
(картопля,цибуля) 220/25 гр/g.
(potatoes, onion)

(свинина, телятина, соус) 200/25/30 гр/g.
(pork, veal, sauce)

6

грн.

Хліб домашній
за 100 гр/g.

Соуси та приправи
Sauces and flavourings

Соус-хрін 100 гр/g.................................................................................................................................................................................. 38 грн.
Horseradish sauce
Цвіклі (бурячки з хроном) 100 гр/g. . ......................................................................................................................................................30 грн.
Beetroots with horseradish
Соус пікантний 100 гр/g.....................................................................................................................................................................34 грн.
Spicy sauce
Аджика, гірчиця 100 гр/g...................................................................................................................................................................36 грн.
Adzhyka, mustard
Лижка смальцю з шкварками 100 гр/g......................................................................................................................................44 грн.
Spoon with lard
Соус з білих грибів 100 гр/g...............................................................................................................................................................81 грн.
Sauce with white mushrooms

Десерти
Desserts

65

54

грн.

грн.

Льоди з мармулядою / Ice-cream with jam
(морозиво, варення) 120/50 гр/g.

Льоди з кришеницею / Ice-cream with fruits
(морозиво, фрукти) 100/100 гр/g.

75

63

грн.

Вареники / Varenyky

грн.

Брауні шоколадний / Chocolate brownie

з вишнею 220/30 гр/g.
with cherries

90/30 гр/g.

65

68

грн.

Штрудель / Strudel
за 100 гр/g.
for 100 g.

грн.

Торт "Родзинка" / Cake «Raisins»
за 100 гр/g.
for 100 g.

Напої

Beverages
Ємкість, л
Capacity, l

Ціна /
Price

Поляна Квасова / Polyana kvasova

0,5

45,00

Пепсі-кола / Pepsi-cola

0,33

29,00

Кока-кола, фанта, спрайт / Coca-cola, fanta, sprite
Моршинська слабо- та негазована (скло) / Morshynska poorly aerated and non-

0,25

28,00

0,33

33,00

Тонік / «Schweppes» tonic water

0,5

29,00

Соки «Сандора» в асортименті / Juices «Sandora» in assortment

0,25

20,00

Узвар «Козацька сила» / Uzvar «Cossack strenght»

0,25

19,00

Морс ягідний / Berry mors

0,25

32,00

Молочні коктейлі в асортименті / Milk cocktails in assortment

0,25

62,00

Ємкість, л
Capacity, l

Ціна /
Price

200

43,00

М’ятна прохолода (вітамінний чай) / Mint coolness (vitamin tea)

200

43,00

Золотий равлик (Чорний чай) / Golden snail

200

43,00

200

53,00

Ємкість, л
Capacity, l

Ціна /
Price

Еспрессо / Espresso

80

33,00

Капучіно (кава, молоко) / Cappuccino (coffee, milk )

180

41,00

Латте / Latte

200

45,00

80/25

85,00

Молоко / Milk

50

7,00

Мед / Honey

50

22,00

Мохіто б/а

0,35

65,00

Квас

0,5

39,00

Ємкість, л
Capacity, l

Ціна /
Price

0,25

80,00

0,25

90,00

Напої / Beverages
Боржомі (скло) / Borjomi (bottle)

0,5

carbonated

Чаї / Tea
Карпатський оберіг (Трав’яний,зігріваючий чай) / Carpathian amulet (warming,

herbal tea)

Туманна хмарка

Нахабний фрукт

(Зелений чай) /

Misty cloud (Green tea)

(фруктовий чай) /

(Black tea)

Sassy fruit (Red chinese tea)

Кава / Coffee
По-східному / Oriental

Кава «Лікерна» / Coffee with liqueur

Фреші / Freshes
Апельсиновий / Citrus акуыр
Грейпфрутовий / Apple, vegetable

200

80

58,00

43,00

33,00

Ресторан-музей «Сім поросят» створено за прадавніми українськими традиціями. Неповторний стиль
ресторану переносить відвідувача в казкову дерев’яну
хату, яку збудовано без жодного цвяха. Поринувши в цю
атмосферу й куштуючи наші страви, які приготовано
за автентичними національними рецептами, що передавалися в спадок із покоління в покоління, ви відчуєте
всі барви українських домашніх традицій. Неповторної
енергетики й атмосфери додає єдина в світі автентична лялька-мотанка. За легендою, якщо ви торкнетеся
її, ваші найпотаємніші бажання здійсняться.
Ресторан «Сім поросят» входить у десятку кращих ресторанів української кухні й інтер’єрів Європи.
Фірмовою стравою нашого закладу є «Молочне порося», тож рекомендуємо вам його скуштувати.

Restaurant-museum «Seven piggies» is created according to
the legendary Ukrainian traditions. The unique style of the
restaurant transfers the visitor to a fabulous wooden house,
which was built without a single nail. Having plunged into
this atmosphere and tasting our dishes prepared by the
authentic national recipes inherited from generation to
generation, you will feel spirit of Ukrainian home traditions.
Ukrainian authentic old doll adds unique energy and
atmosphere. According to the legend, if you touch it, your
desires will come true.
Restaurant «Seven piggies» belongs to the best ten Ukrainian
cuisine and interiors.
The firm dish of our institution is «Dairy Pig», so we
recommend you to taste it.

