Çàêóñêè/
Appeteziers

Ñîóñè / Sauses

Wrapp-roll з курчам,
авокадо та моцарелою

гр

грн

310

135

/ Wrap-roll with chicken,
avocado and mozzarella
Подається з соусом Айолі

Запечений Камамбер на
грилі з журавлиним
соусом / Grilled Camembert

210

155

with cranberry sause

*Соуси власного виробництва
з собою 150 мл - 80 грн

Цезар / Caesar
Шашлик
Велике курча
із м’яса курча / Rooster / Big
Chicken kebab

chicken Rooster

290гр
150 грн

645гр
160 грн

Бургер Rooster /
Овочевий
бургер Rooster

130

115

420/410гр
98 грн

175

75

with orange confiture

Картопля /
Potato

380гр
98 грн

260 грн

Сhicken Rooster

Овочі гриль /
Grilled vegetables

Dorado
320гр

Рис /

Beef steak

Ковбаски
гриль /

Grilled sausages
315гр
115 грн

375гр
270 грн

220

Овочі на пару /
Steamed vegetables

Grilled corn

Sauce

100/150гр

150гр

150гр

170гр

180гр

50гр

40/45 грн

70 грн

50 грн

50 грн

50 грн

30 грн

Ñóïè / Soups
Кукурудзяний крем-суп з
курчам і беконом / Corn Cream

198

Platter

грн

320

85

Крем-суп з кукурузди та бекону на основі вершків
240

Крильця Баффало /

300

134

aubergine with Feta cheese

Холодна окрошка / Cold

Запечене курча в глинi вiд Шефа
550 гр - 289 грн

120

365

85

365

85

470

85

Оkroshka

King size Burger Rooster

Готуємо на айрані. Філе курчати, картопля,
яйце, редис, цибуля зелена, лимон

1000 гр - 315 грн

Бульйон із півня /

Rooster broth

Buffalo Wings

Наваристий копчений бульйон з курчам, яйцем,
локшиною та цибулею

Подається з соусом DorBlue

Ñàëàòè / Salads

Äëÿ êîìïàí³é /
For companies

гр

Коб-салат із курчам-гриль та авокадо /

гр

грн

2000

590

Cobb salad with grilled chicken and avocado

360

грн

140

Цезар з димним курчам / Caesar salad

390

280

Ковбаски-гриль, крильця Баффало,
в’ялене курча у спеціях, запечена
картопля. Подається з кетчупом і
соусом Айолі

215

240

265

Лосось слабосолений, сир
Пармезан, сир ДорБлю, в`ялене курча
у спеціях, оливки, маслини, каперси,
в`ялені томати, Грісіні, мигдаль.

Warm salad with baked vegetables

/ Vegetable salad with pickled Feta cheese

135

Äåñåðòè / Desserts

400

145

Фірмові профітролі / Branded

152

Гречана локшина Соба з курчам у
кисло-солодкому соусі / Buckwheat

Японський смажений рис з курчам,
овочами та яйцем / Japanese fried rice with

300

Філе курчати з пармезаном в соусі
Путанеско / Chicken in Putanese sauce

360

Курча Тандурі / Chicken Tandoori

360

140

Chicken Kyiv (traditional Ukrainian dish)

420

145

Курячі мітболи з картопляним пюре
та пармезаном / Chicken meatballs

400

145

130

прикрашається кінзою, перцем чілі та сумішшю насіння

260

135

105

Томати, огірки, перець болгарський, сир Фета, оливкова олія,
цибуля-марс

грн

280

120

classic profiteroles

130

Black Forest /

200

105

Яблучний тарт
з лимонним курдом / Apple cake

180

150

100

Цитрусовий чізкейк з
солоною карамеллю / Citrus

190

95

Морозиво / Ice-cream
Cорбет / Sorbet

50

45

chicken, vegetables and egg

Класичний шоколадний бiсквiт з мусом з бiлого
шоколаду та крем-сиру з додаванням вишнi

with lemon kurd

Подається з ванільним морозивом

з рисом Карі
270

гр

з класичним заварним кремом
та шоколаною глазур’ю

noodles Soba with chicken in sweet-sour sauce

зі спаржевою квасолею

Томати, перець болгарський, цукіні, баклажан, цибуля, сир Фета

Овочевий салат із розсільним сиром фета

395

150

Кіноа, авокадо, сир DorBlue, руккола, томати чері, мигдаль, маслини, оливки. Подається з соусом DorBlue

Теплий салат з запеченими овочами /

Філе курчати з глазурованими овочами /

350

DorВluе sauce

330

Vegetarian miso tofu soup

Водорості Вакаме, гриби шиітаки, овочі

Курча кунг-пао / Chicken Kung Pao

Мікс листя салату айсберг та рукколи, слайси огірка,
лосось з крем-сиром. Заправляється соусом Цитронет.
*Рекомендуємо додати авокадо - 50 грн

Салат з кіноа, авокадо та соусом
DorBlue / Salad with quinoa, avocado and

грн

Вегетаріанський місо
суп з Тофу/

136

with salmon and cheese mousse
880

гр

з вершково-гірчиним соусом

Листя салату айсберг, курча-гриль, хрустка чіабата
з соусом Чімічурі, томати, яйце Пашот, соус Цезар

Салат з лососем і сирним мусом / Salad

Îñíîâí³ ñòðàâè / Main Courses
Chicken breast fillet with honey coated vegetables

Листя салату айсберг, селера, авокадо, курча, томати, яйце Пашот. Медово-гірчичний дресінг. Посипається крамблом з бекону.

with smoky chicken

Курячий паштет, крокети з бекону
та сиром Моцарела, баварська ковбаска, шашлик з курча, в`ялене курча
у спеціях, бургер Rooster, огірок,
цибуля-марс, запечена картопля,
кукурудза-гриль, крильця Баффало.
Подається з соусом
Айолі, Кетчуп і Аджика

Antipasti /

гр

Soup with Chicken and Bacon

Печений баклажан
із сиром Фета / Baked

Grill set /

Вершково-гірчичний Creamy-mustard

Соус /

Пармезан, Камамбер, Козячий сир
з горіхами, Дорблю. Подається
з медом та мигдалем

WOW. Grill set /

Айолі / Ayoli
Кисло-солодкий / Sweet and sour

Подається з грінками

Асорті сирів / Cheese

DorBlue / DorBlue

Аджика / Adjika

Кукурудза гриль /

Rice

Стейк з
яловичини /

Баффало / Buffalo

+

Classic Guacamole

Подається з грінками

Курячий паштет з
апельсиновим
конфітюром /Chicken pate

Дорадо /

Burger / Vegetable
burger Rooster

з хрусткими мигдальними пластівцями

Класичний гуакамоле /

Курча
Rooster /

cheesecake with salted caramel

with mashed potato with parmesan

страви без м’яса
dishes without meat

гострі страви

рекомендуємо для дітей

spicy dishes

recommend for children

! Якщо у Вас алергія, скажіть нам про це
If you have an allergy, tell us about it

@rooster.grill.bar

/rooster.restaurant

+380 (68) 677 00 66
День народження? Святкуйте в Rooster!

ÑÍ²ÄÀÍÊÈ ÃÎÒÓªÌÎ
До кожного сніданку ми подаємо еспрессо або американо на ваш вибір.
For each breakfast, we present espresso or americano of your choice.

ßéöÿ / Eggs
Фірмовий сніданок Rooster / Rooster signature breakfast

гр

грн

500

155

Яєчня з трьох яєць, ковбаска з додаванням моцарели, пряні крокети, квасоля в
томатному соусі, мікс салату і томатів чері, тости

Ніжний вершковий скрамбл зі слабосоленим лососем /

230

145

Сream scramble with salmon

Боул з кіноа, курчам, авокадо та яйцем-пашот /

325

130

Bowl of cinema, chicken, avocado and egg

Íàïî¿ / Drinks

мл

грн

Poached eggs on toast

50

Еспресо / Espresso

30

35

Virgin Bloody Mary

400

50

Американо / Americano

60

35

Лимонад Класичний /

400

50

Капучино / Cappuccino

200

45

Капучино на кокосовому молоці /

200

60

Капучино на мигдальному молоці /

200

60

Капуоранж / Cappuorange

200

60

Латте / Latte

350

55

Латте на кокосовому молоці /

350

75

Сlassic lemonade

Лимонад Імбирний /

Ginger Lemonade

Лимонад
Манго-маракуйя /

- з слабосоленим лососем / with salty salmon

275

145

Lemonade Strawberry-вasil

- з курчам на грилі/ with grilled chicken

295

135

Класична шакшука / Classic shakshouka

400

400

50
50

370

165

350

75

Моршинська / Morshynska

Латте на мигдальному молоці /

105

Боржомі / Borzhomi

500

55

Раф кава / Raf coffee

350

50

Кока кола / Coca-Cola

250

30

Flat white

280

65

60

Спрайт / Sprite

350

45

30

Какао / Cocoa

250

Тонік / Tonic

250

30

Імбирний Ель / Ginger El

200

45

×à¿ / Tea

мл

грн

Cік в ассортименті /

250

40

М’ятний чай / Mint tea

500

52

Зелений Сенча чай / Green Sencha tea

500

52

Чорний чай / Black tea

500

52

Трав’яний чай / Herbal tea

500

52

Juice
гр

грн

410

125

Whole-grain oatmeal with parmesan

Подається з яйцем. Каша на ваш вибір: на молоці або воді

Авокадо тост з сиром Фета / Avocado toast with Feta cheese

155

98

М’який авокадо, сир Фета на подушці з чорного хліба

Ñâ³æîâèæàò³ ñîêè /
Fresh juice
Ціна вказана за 250 мл свіжовижатого соку
грн

Ñîëîäê³ ñí³äàíêè /
Sweet breakfast

Апельсиновий / Orange

Сирники / Syrniki (cottage cheese pancakes)

гр

грн

280

115

Подаються з сметаною та медом

Млинці з сиром та солоною карамеллю /

315

Цільнозернова вівсяна каша
з яблучно-апельсиновим конфітюром /

330

Latte with coconut milk
Latte with almond milk

*За бажанням можно додати
авокадо / сир Пармезан - 50 грн;
бекон / слабосолений лосось - 70 грн

Цільнозернова вівсяна каша з пармезаном /

50

Cappuccino with almond milk

45

Ніжний вершковий омлет.

Ñîëîí³ ñí³äàíêè /
Sour breakfast

400

Cappuccino with coconut milk

500

Яєчня з трьох яєць, запечена в томатному рагу

Омлет / Omlet

90

Pancakes with cheese and salted caramel

75

80

Грейпфрутовий / Grapefruit

80

Морквяний / Carrot

60

Яблучний / Apple

55

Селеровий / Celery

85

Whole-grain oatmeal with apple-orange confiture

×à¿ âëàñíîãî âèðîáíèöòâà /
Home-made tea
мл

грн

Обліпиховий чай /

200

52

Імбирний чай/ Ginger tea

200

52

Малиновий чай /

200

52

Пряний чай Масала / Spicy Masala tea

200

52

Buckwheat tea

Raspberry tea

Каша на ваш вибір: на молоці або воді

страви без м’яса

гострі страви

рекомендуємо для дітей

dishes without meat

spicy dishes

recommend for children

грн

400

Лимонад
Полуниця-базилік /

Подаємо з міксом салату та томатів Чері

мл

Virgin Mojito

Lemonade Mango-passion
-fruit

Яйця пашот на тостах /

Êàâà / Coffee

! Якщо у Вас алергія, скажіть нам про це
If you have an allergy, tell us about it

@rooster.grill.bar

/rooster.restaurant

Цей матеріал -рекламна листівка. Прейскурант знаходиться у адміністратора ресторану. Ціни вказані в гривні

по буднях з 8:00 до 12:00, а у вихідні з 9:00 до 16:00

