
Мінімальна сума замовлення: 400 гривень

(097) 498 66 18
Час роботи: з 11:00 до 20:00

замовлення приймаємо до 19:00

899 грн 
 на суму від

*деталі уточнюйте 
у адмiнiстратора

697 грн 
 на суму від 1 л Pepsi

*деталі уточнюйте 
у адмiнiстратора

Міні рол з сиром 
Каліфорнія у кунжуті

 999 грн  на суму від

на суші

*деталі уточнюйте 
у адмiнiстратора

Iмбир

30
грн

30г30г30г

20
грн

30г30г30г

Увага! До сетів та ролів - імбир, васабі та соєвий соус іде  
БЕЗКОШТОВНО. 

Але, якщо Ви бажаєте більше, то ось додатково:

2
грн

Васабi Соєвий соус

30
грн

100г100г100г

Додатковий набір

30
грн

Каліфорнія в кунжуті



 Насолода 639
грн

960г960г960г

Запечений
1. рол Філадельфія шик у кунжуті

2. рол Запечений з сніговим крабом 
3. рол Запечений Ізумідай у темпурі

505
грн

710г710г710г

Любімов

1. рол Філадельфія легка
2. рол Каліфорнія у 

мікс кунжуті 
3. рол Ізумідай темпура у ікрі 

515
грн

750г750г750г

1. рол Боніто з лососем 
2. рол Боніто з креветкою

3. рол Філадельфія з окунем 
4. рол Каліфорнія з 
мідіею у темпурі 

Тортик
 Філадельфія 

Аляска  з окунем 

Сет 
Найулюбленіший 

496
грн

 820г 820г 820г

  Сет Класика 
Калифорнія у ікрі
Аляска у кунжуті

Тортик

446
грн

 790г 790г 790г

 Сет 
Міні Класика 

Філадельфія
Філадельфія з окунем унагі

Філадельфія капа з омлетом

487
грн

 800г 800г 800г

- КЛАСИЧНІ (МАЛЕНЬКІ) СЕТИ  -

 New
525

грн

760г760г760г

1. рол Філадельфія легка
2. рол Філадельфія особлива 

3. Запечений з мідією 
у темпурі 

 Гарячий Класика

709
грн

1140г1140г1140г

Запечена 
Насолода

1. рол вершковий сир
2. рол Запечений у кунжуті з мідією

3. рол Запечений у ікрі з окунем 
4. рол Запечений у ікрі з креветкою 

651
грн

980г980г980г

Запечений 
на двох

1. рол запечений з мідією 
2. рол запечений з мідією 

428
грн

530г530г530г

1. рол Лосось у темпурі
2. рол Крабс у темпурі 

3. рол Смачний у темпурі 
4. рол Креветка у темпурі 

Особливий
1. Міні рол вершковий лосось

2. Міні рол з крабом
3. Міні рол сир з огірком
4. Рол Каліфорнія у ікрі

5. Рол Боніто з лососем

667
грн

1145г1145г1145г

Містер Крабс 
1. Рол Каліфорнія у кунжуті

2. Рол Містер Крабс
3. Рол Вершковий краб у мікс кунжуті

4. Рол вершковий краб 

602
грн

950г950г950г

1. Рол Аляска чедер
2. Рол вершковий краб 
3. Рол вершковий краб 
з помідорою у кунжуті

4. Рол Лава з гострим лососем

Ням-Ням 
702

грн

980г980г980г

 Тет-а-Тет
1. Рол Аляска у кунжуті 
2. Рол Вершковий краб 
3. Рол Капа з крабом

4. Рол Лава з гострим 
лососем

661
грн

970г970г970г

Капа 
1. Рол Капа Сяки 

2. Рол Капа Сяки з подвійним
 огірком 

3. Рол Капа Сяки з крабом 

508
грн

700г700г700г

1. Рол Вершковий краб з 
сиром чедер

2. Рол Вершковий лосось 
з крабом 

3. Рол Вершковий лосось 
з сиром чедер

Чедер

549
грн

710г710г710г

Хочу все 
1. Рол Вершковий краб 

у мікс кунжуті 
2. Рол Філадельфія дует 

3. Рол Вершковий шик з крабом 
у кунжуті 

573
грн

730г730г730г

Тренд 
1. Рол Вершковий краб 

у кунжуті
2. Рол Філадельфія з сиром чедер 

3. Рол Вершковий краб 
4. Рол Філадельфія дует 

675
грн

763г763г763г

. Рол Капа з лососем 
2. Рол Вершковий з копченою 

куркою та сиром чедер
3. Рол Філадельфія Шик дует 

Затишок

582
грн

730г730г730г

 Натхнення 
1. Рол Канада з лососем 
2. Рол Філадельфія легка

3. Рол Лава з гострим лососем 
4. Рол Вершковий з крабом 

у кунжуті  

818
грн

990г990г990г

Смакота  
1. Рол Канада з сиром 

2. Рол Аляска з креветкою 
3. Рол Філадельфія 

4. Рол Філадельфія шик 
з сиром чедер

896
грн

980г980г980г



1. Міні рол з огірком 2. Міні рол з вугром 
3.М іні рол з лососем 4.М іні рол з креветкою 

5.М іні рол з авокадо 6.Ф іладельфія лайт 
7.К анада з сиром 8.Ф іладельфія

9.А ляска в кунжуті 10.К аліфорнія з крабом 
11.Б оніто з лососем 12.В ершкова Каліфорнія 

13.В ершковий лосось14.Л осось у темпурі 
15.К реветка люкс у темпурі  

2199
грн

5054г5054г5054г

День народження    

1. Філадельфія
2.Ф іладельфія

3.Ф іладельфія лайт 
4.М іні рол креветка з огірком 

714
грн

1440г1440г1440г

Сет на трьох
1. Філадельфія з вугром 

2.К реветка люкс у темпурі 
3.Ф іладельфія лайт 

4.Ф іладельфія особлива 
5.М іні рол з лососем

819
грн

1810г1810г1810г

Сет на чотирьох 

1.Капа сяки 
2.Аляска у кунжуті 
3.Філадельфія лайт 

4.Піраміда у кунжуті black 

Сет Хіт 
625

грн

 1500г 1500г 1500г

  Сет Топ  
1.Аляска з  окунем 

2.Капа сяки 
3.Філадельфія шик 
4.Аляска у кунжуті 

645
грн

 1530г 1530г 1530г

 Престиж 
1.Капа сяки 

2.Канада з сиром 
3.Філадельфія 4.Філадельфія 

5.Філадельфія легка 
6.Філадельфія дует 

1069
грн

 2399г 2399г 2399г

 Любімка
1.Боніто з лососем 
2.Філадельфія лайт 

3.3 сири 
4.Капа сяки 

5.Аляска у кунжуті 

809
грн

 1850г 1850г 1850г

  Акційний 
1.Аляска у кунжуті  
2.Філадельфія лайт 

3.Капа сяки 
4.Філадельфія лайт з мідіями 

645
грн

 1500г 1500г 1500г

  Студентський 
1.Сирний 

2.Філадельфія лайт 
3.Аляска з окунем 

4.Капа сяки 

619
грн

  1470г  1470г  1470г

1.Філадельфія лайт 
2.Аляска з окунем 3.Вершковий 

з омлетом 4.Зелений дракон 
5.Боніто з лососем 

1.Сирний 2.Зелений дракон 
3.Філадельфія у кріпі 

4.Аляска у кунжуті black 
5.Тобіко ролл 

 Сет на п'ятьох

809
грн

1920г1920г1920г

 Гурме

773
грн

1843г1843г1843г

  Сет Вау 
1.Філадельфія легка  2.Аляска 

з окунем 3.Філадельфія шик 
4.Філадельфія з окунем у кунжуті black 

5.Філадельфія лайт 

882
грн

1990г1990г1990г

 Захоплення 899
грн

2200г2200г2200г

Вигідний
1.Філадельфія 

2.Філадельфія лайт 3. Боніто 
з лососем 4.Аляска з окунем в ікрі 

5.Зелений дракон гострий 

862
грн

1960г1960г1960г

Гурман
1.Філадельфія піраміда 

в ікрі 2.Аляска у кунжуті 
3.Вершковий з омлетом 
4.Каліфорнія у кунжуті 

5.3 сири 
6.Вершковий з мідіями 

794
грн

1900г1900г1900г

1. Сирний 2.Вершковий 
з мідіями 3.Аляска мікс 
у кунжуті 4. Капа сяки 
5.Філадельфія лайт 

6.Аляска у кунжуті black 

1. рол вершкова мідія у ікрі
 2. рол вершкова мідія у кунжуті

 3. рол вершкова мідія у кунжуті black
 4. рол мідія у ікрі

 5. міні рол з мідією у темпурі 

Мідія у темпурі 
883

грн

 1792г 1792г 1792г

1929
грн

 3800г 3800г 3800г

  Сет Тобико
1.Філадельфія зелена
2.Філадельфія лайт

3.Токио  в кунжуті блек
4.Містер крабс

5.Філадельфія лайт в кунжуті 
6.Фреш рол

986
грн

 2250г 2250г 2250г

  Темпурний 
1. рол Мідія темпура

2. рол вершкова мідія у кунжуті
3. рол Ебі темпура 4. рол вершковий 

Ізумидай 5. рол Ізумідай в ікрі

909
грн

 1871г 1871г 1871г

  Темпурний тортик
1.рол вершковий Ізумідай у темпурі 

2.рол вершковий Єбі у ікрі 
3.рол Капа Ізумідай 

4.рол вершкова мідія у ікрі 
5.рол мідія темпура 

921
грн

  1938г  1938г  1938г

  Сет Сезам
1899

грн

 3810г 3810г 3810г

1) Аляска мікс у кунжуті 2) Філадельфія
3) Бонито з лососем 4) Вершковий з 

сиром чеддер 5) Аляска в кунжуті
6) Філадельфія лайт 7) Аляска в кунжуті

8)Аляска з лососем у кунжуті блек
9) Вершковий лосось
10) Аляска в кунжуті

  Сет Святковий
1)Капа сякі 2)Аляска з лососем у 

кунжуті блек 3) Філадельфія лайт
4) Філадельфія 5) Піраміда у кунжуті 

блек 6) Філадельфія лайт
7)Тобіко рол 8) Філадельфія лайт в 
кунжуті 9) Зелений дракон гострий
10) Аляска з лососем в кунжуті блек



Мега
853

грн

 2095г 2095г 2095г

1. Боніто з лососем  2. Філадельфія  
3. Міні рол лосось з огірком  

4. Мині рол вершковий лосось  
5. Вершковий теріякі 6. Аляска теріякі  

Чікен
655

грн

 1610г 1610г 1610г

 1. Боніто з лососем  2. Філадельфія  
3. Філадельфія з копченою куркою  
4. Каліфорнія з копченою куркою  

Love story

678
грн

Макі сет
1. Міні рол огірок  
2. Міні рол лосось  
3. Міні рол вугор 

4. Міні рол креветка 

459
грн

 890г 890г 890г

Коханий
1. Филадельфія лайт  

2. Філадельфія  3. Міні рол з лососем  
4. Сакура  

686
грн

 1141г 1141г 1141г
Гранд

1. Філадельфія шик  
2. Аляска з креветкою  3. Філадельфія капа сяки  

4. Боніто з лососем  5. Зелений дракон  
6. Філадельфія особлива  7. Рол сирний  

8. Pink 9. Філадельфія лайт  10. Вегетаріанський

1569
грн

 1. Міні рол вершковий лосось  
2. Міні рол вершковий вугор  

3. Міні рол вершкова креветка  4. Креветка з огірком  
5. Філадельфія з крабом 

 Манія
674

грн

 1630г 1630г 1630г

Мрія
619

грн

 1530г 1530г 1530г

 1. Філадельфія 
 2. Капа сяки 3. Вершковий лосось 

 4. Каліфорнія у кунжуті 

Світанок 

494
грн

 1. Міні рол з лососем 2. Міні рол з вугрем
 3. Міні рол з огірком 4. Міні рол з помідором

 5. Міні рол помідор з огірком 
 6. Міні рол вершковий сир

1.Філадельфія лайт;
2. креветка люкс у темпурі;

3. Філадельфія легка; 
4. Філадельфія з вугрем у кунжуті; 

5. Міні рол вугор з огірком; 
6. Міні рол чука; 7. Міні рол з огірком;

8. Міні рол лосось; 

. Бажання
1046

грн

 2512г 2512г 2512г

  Сет Хочу 
1. Лосось у темпурі 
 2. Крабс у темпурі 

 3. Філадельфія  4. Каліфорнія у ікрі

654
грн

 1649г 1649г 1649г

 Шок
1. Рол Токіо 

2. Канада з лососем 
3. Філадельфія легка 

4. Міні рол вершковий лосось 
5. Міні рол вершковий вугор 

6. Рол вершковий лосось теріякі

 Унагі 
1. Вершковий вугор
2. Канада з лососем 
3. Канада з лососем 

4. Суші з вугром 
5. Міні рол вугор 

6. Гункан з вугром і сиром

952
грн

 1469г 1469г 1469г

  Для двох
1. Філадельфія з огірком 

2. Канада з лососем 
3. Міні рол лосось 

4. Філадельфія лайт

698
грн

 1440г 1440г 1440г

  Ніжний
1. Філадельфія легка 
2. Канада з лососем 

3. Міні рол вершковий вугор
4. Міні рол вершкова креветка 
5. Міні рол вершковий лосось

745
грн

1. Тортік 2. Теріякі дует 
3. Філадельфія з креветкою 

4. Міні рол вугор
5. Рол вершковий сир 

6. Рол вершковий сир з огірком

1. Філадельфія легка 
2. Мікс креветка 

3. Вершкова креветка
4. Креветка тайм 
5. Креветка класік

 Імператорський

843
грн

2049г2049г2049г

 Вершкова креветка

929
грн

1930г1930г1930г

 Лосось теріякі
1. Лосось теріякі 

2. Капа сякі теріякі 
3. Аляска теріякі

4. Подвійний лосось теріякі

599
грн

1622г1622г1622г

Каприз
1. Фiладельфiя у крiпi 

2. Калiфорнiя у кунжутi  
3. Мiстер Крабс 
4. Мiнi рол огiрок  

5. Мiнi рол сир

469
грн

1545г1545г1545г

Фiладельфiя
1. Фiладельфiя  

2. Фiладельфiя з копченим лососем 
3. Фiладельфiя зелена 

4. Мiнi рол огiрок 
5. Мiнi рол вершковий сир

697
грн

1622г1622г1622г

Великий
1. Канада з лососем  

2. Калiфорнiя з крабом 
3. Фiладельфiя особлива 

4. Аляска у кунжутi 5. Фiладельфiя капа сякі 
6. Особливий у темпурi  

7. Цезарь у темпурi

1084
грн

2750г2750г2750г

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

1. Філадельфія  2. Боніто з лососем 
 3. Боніто з тигровою креветкою 

 4. Міні рол вершковий сир з огірком 
 5. Міні рол вершковий лосось

 1316г 1316г 1316г

 1262г 1262г 1262г

  1505г  1505г  1505г

 1945г 1945г 1945г

835
грн

 3892г 3892г 3892г



 Любительский
1. Аляска з креветкою 

2. Фiладельфiя
3. Канада з сиром

4. Фiладельфiя дует

815
грн Хан

1. Фiладельфiя легка
2. Фiладельфiя капа сякі 
3. Калiфорнiя в кунжутi 

4. мiнi рол вершковий сир 
5. мiнi рол огiрок 

6. Фiладельфiя лайт 
7. Калiфорнiя в iкрi грiн

729
грн

2372г2372г2372г

 Гарячий
1. Крабс у темпурi

2. Лосось у темпурi
3. Смачний у темпурi
4. Креветка у темпурi

5. Вугор у темпурi

877
грн

2210г2210г2210г

Тайм
1.   Фiладельфiя Ебi  
2. Фiладельфiя дует 
3. Аляска у кунжутi  
4. мiнi рол лосось 
5. мiнi рол огiрок

679
грн

1681г1681г1681г

Класичний
1. Фiладельфiя легка 

2. Канада з сиром 
3. Калiфорнiя з крабом 

4. мiнi рол лосось  
5. мiнi рол вугор

752
грн

1590г1590г1590г

Мікс
1. Фiладельфiя легка 
2. Фiладельфiя лайт  

3. Калiфорнiя в кунжуті  
4. мiнi рол огiрок

549
грн

1382г1382г1382г

Спокусливий
1. Фiладельфiя у крiпi  

2. Фiладельфiя з креветкою 
3. Фiладельфiя особлива 
4. Пiрамiда фiладельфiя  

5. Цезарь у темпурi  
6. Особливий у темпурi

889
грн

2393г2393г2393г

Теплий
1. Лосось  у темпурi  
2. Крабс у темпурi  

3. Гострий рол з крабом  
4. Мiнi рол вершковий сир 

5. Мiнi рол огiрок

568
грн

1472г1472г1472г

Королiвський
1. Фiладельфiя в крiпi  

2. Мiстер крабс  
3. Гострий з крабом 

4. Аляска у кунжутi 5. Мiнi рол огiрок 
6. Мiнi рол снiговий краб 

7. Мiнi рол креветка
 8. Мiнi рол вершковий сир

689
грн

2350г2350г2350г

Асортi 
1. Канада з сиром 

2. Фiладельфiя  
3. Тортик 

4. Мiнi рол снiговий краб

619
грн

1445г1445г1445г

Фаворит
1. Фiладельфiя в крiпi  

2. Мiстер Крабс  
3. Калiфорнiя у кунжутi  

4. Фiладельфiя

499
грн

1460г1460г1460г

Хитовий
1. Фiладельфiя в крiпi  

2. Калiфорнiя з крабом  
3. Гострий з крабом  
4. Мiнi рол з чукой

436
грн

1343г1343г1343г

1649г1649г1649г

  Фреш 
1. Филадельфія легка 

 2. Філадельфія з вугрем 
 3. Міні рол Вершковий сир 

з огірком 
 4. Сирний з ікрою

719
грн

Весняний
1. Філадельфія легка 

 2. Капа з крабом 
 3. Вершковий у кунжуті 

 4. Мікс краб

579
грн

1470г1470г1470г

 Вершковий 
1. Вершковий капа 

 2. Вершковий сир у ікрі 
 3. Вершковий мікс кунжут 

 4. Сирний

569
грн

1380г1380г1380г 1390г1390г1390г

1. Філадельфія легка 
2.Ф іладельфія 

3.К анада з сиром 4.Ф іладельфія лайт 
5.С уші з вугром (2 шт.) 6.С уші з лососем (2 шт.)

7.Г ункан з чукю (2 шт.) 
8.М іні рол вершковий сир з огірком 

9.М іні рол вершковий сир
10.М іні рол вершковий лосось 

1159
грн

2470г2470г2470г

Паті
1. Фiладельфiя Ебi  2. Канада з сиром 

3. Фiладельфiя легка 4. Аляска у кунжутi  
5. Калiфорнiя з крабом 6. мiнi рол вугор  

7. мiнi рол огiрок 8. мiнi рол снiговий краб  
9. мiнi рол лосось 10. Вугор у темпурi  

11. Креветка у темпурi  
12. Фiладельфiя з огiрком

1676
грн

4097г4097г4097г

Кінг
1. Фiладельфiя Ебi  

2. Фiладельфiя дует  
3. Аляска у кунжутi  

4. Калiфорнiя з крабом 
5. мiнi рол огiрок 

6. мiнi рол вугор 7. мiнi рол лосось 
8. мiнi рол снiговий краб

886
грн

2396г2396г2396г

Фiломанiя
1. Фiладельфiя легка

 2. Фiладельфiя 
3. Фiладельфiя з вугрем  

4. Фiладельфiя з креветкою

959
грн

1650г1650г1650г

Великий мікс 
1. Міні рол з лососем 

2.М іні рол тобіко з огірком 
3.М іні рол з тунцем 

4.С уші з вугром (2 шт.) 
5.С уші з лососем (2 шт.)

6.Г ункан з чукю (2 шт.) 7.Ф іладельфія
8.К аліфорнія з крабом  9.У нагі класік 

10.К аліфорнія з лососем 

1189
грн

2397г2397г2397г

Все включено  

1. Каліфорнія з лососем
2.К аліфорнія з вугром
3.К аліфорнія у кунжуті 
4.К аліфорнія з крабом 

709
грн

1490г1490г1490г

Каліфорнія   



Канада з сиром
сир вершковий, кунжут, 
вугор, огiрки, соус унагі

269
грн

400г400г400г

Фiладельфiя легка Калiфорнiя в кунжуті Фiладельфiя шик
 вершковий сир, лосось огiрок, кунжут, снiговий 

краб, майонез
лосось, масаго, огiрок, сир 

вершковий

224
грн

189
грн

234
грн

410г410г410г 380г380г380г 410г410г410г

Фiладельфiя Лайт
лосось, сир вершковий, 

огiрок, масаго

212
грн

380г380г380г

Тортик Калiфорнiя з креветкою Пiрамiда Фiладельфiя
куряче фiле, огiрок, чорно- 
бiлий кунжут, масаго, сир 

вершковий

снiговий краб, креветка, 
огiрок, масаго

лосось, сир вершковий, 
масаго, огiрок

192
грн

199
грн

234
грн

410г410г410г 360г360г360г 410г410г410г

Канада з креветкою
вугор, креветка, сир 

вершковий, унагі соус, кунжут

278
грн

410г410г410г

Фiладельфiя з чукою Калiфорнiя з вугрем Фiладельфiя люкс
лосось, огiрок, сир 
вершковий, чука

вугор, огiрок, масаго  лосось, снiговий краб, сир 
вершковий, огiрок

209
грн

298
грн

209
грн

410г410г410г 355г355г355г 410г410г410г

Калiфорнiя з крабом
снiговий краб, огiрок, масаго

199
грн

360г360г360г

Калiфорнiя з лососем Токiо Фiладельфiя дует
лосось, огiрок, масаго креветка, снiговий краб, сир 

вершковий, масаго
 лосось, вугор, сир вершковий, 

огiрок, унагi соус, кунжут

268
грн

208
грн

249
грн

395г395г395г 380г380г380г 409г409г409г

Фiладельфiя в крiпi 
лосось, огiрок, сир 

вершковий, крiп

196
грн

373г373г373г

Фiладельфiя капа сяки
лосось, сир вершковий, огiрок

199
грн

360г360г360г

Фiладельфiя зелена Пекельна креветка Пекельний лосось
 лосось, сир вершковий, 

огiрок, масаго
креветка, соус спайс лосось, соус спайс

199
грн

224
грн

209
грн

380г380г380г 270г270г270г 270г270г270г

Аляска з креветкою
лосось, сир вершковий, 

огiрок, креветка

247
грн

430г430г430г

Гострий з крабом Фiладельфiя з вугрем
снiговий краб, огiрок, iкра 

масаго, соус спайс
вугор, сир вершковий, лосось

209
грн

258
грн

380г380г380г 420г420г420г

Фiладельфiя з креветкою
лосось, креветка, сир 

вершковий

248
грн

410г410г410г

Аляска у кунжутi Мiстер Крабс
лосось, сир вершковий, 

огiрок, кунжут 
лосось, снiговий краб, 

майонез, iкра масаго, огiрок 

209
грн

199
грн

380г380г380г 370г370г370г

Фiладельфiя особлива

209
грн

350г350г350г

Бонито з тигровою 
креветкою

Бонито з вугром Бонито з лососем

229
грн

259
грн

229
грн

390г390г390г 370г370г370г 380г380г380г

лосось, сир вершковий, 
огiрок

вугор, огiрок, сир вершковий, 
стружка тунця

лосось, огiрок, вершковий 
сир, стружка тунцякреветка, огiрок, сир 

вершковий, стружка стунця

Фiладельфiя Ебі
креветка, сир вершковий

249
грн

390г390г390г

Фiладельфiя 

229
грн

410г410г410г

Вершковий лосось Капа лосось теріякі Аляска теріякі

209
грн

199
грн

199
грн

380г380г380г 360г360г360г 380г380г380г

лосось, сир вершковий, 
огiрок

лосось теріякі, огірок, сир 
вершковий

лосось теріякі, огірок, 
вершковий сир, мікс кунжут

лосось, огірок, вершковий 
сир, мікс кунжут

Боніто теріякі

209
грн

380г380г380г

Унагі чука Канада з лососем Філадельфія з вугром

229
грн

288
грн

258
грн

370г370г370г 430г430г430г 390г390г390г

лосось теріякі, огірок, 
вершковий сир, струшка 

тунця

 лосось, вершковий сир, 
огірок, вугор угагі, кунжут

лосось, вершковий сир, 
огірок, вугор

вугор, чука, вершковий сир, 
мікс кунжут

 Мікс креветка

209
грн

390г390г390г

Вершкова креветка Креветка тайм Вершковий сир з огірком

209
грн

209
грн

109
грн

310г310г310г 390г390г390г 310г310г310г

креветка, вершковий сир, 
огірок, мікс кунжут

вершковий сир, огірок,
креветка, масаго

вершковий сир, огіроккреветка, вершковий сир, 
масаго, огірок

 Філадельфія шик у кунжуті

199
грн

360г360г360г

Тобіко филадельфія Каліфорнія з сиром Тобіко филадельфія з креветкою

196
грн

189
грн

199
грн

350г350г350г 350г350г350г 350г350г350г

 вершковий сир, ікра масаго, 
 огірок, кунжут

сніговий краб, вершковий сир 
огірок, помідор, ікра масаго

вершковий сир, креветка,
ікра тобіко

вершковий сир, лосось, 
чука, ікра тобіко

 Сирний з копченою куркою 

199
грн

350г350г350г

Філадельфія капа шик Філадельфія з креветкою 
в ікрі оранж 

Особливий з креветкою 

189
грн

209
грн

209
грн

360г360г360г 380г380г380г 350г350г350г

 копчена курка, вершковий 
сир, сир чеддер креветка, тобіко, вершковий 

сир, огірок.

креветка, вершковий сир, 
огірок, тобіко, гострий соус

лосось, вершковий сир, 
тобіко, огірок



319
грн

289
грн

440г440г440г470г470г470г

319
грн

465г465г465г

319
грн

450г450г450г

Кінг
Аляска 

сир вершковий, 
огірок, лосось, кунжут сир вершковий, 

огірок, лосось, ікра масаго

Кінг
Каліфорнія в ікрі orange 

ікра масаго, 
сніжний краб, огірок, 

вершковий сир, майонез

299
грн

279
грн

Кінг
Філадельфія 
в ікрі green

299
грн

сир вершковий, 
огірок, лосось, вугор,
 кунжут, соус унагі

Кінг
Філадельфія дует

329
грн

490г490г490г 445г445г445г 470г470г470г 510г510г510г

Кінг
Аляска з креветкою

сир вершковий, 
огірок, лосось, креветка 

тигрова відварена

сир вершковий, 
огірки,вугор, кунжут, соус унагі

Кінг
Канада з лососем

сир вершковий,
 вугор, лосось, огірок, 

кунжут, соус унагі

319
грн

334
грн

Кінг
Канада з сиром

329
грн

сир вершковий,
 лосось, огірок

Кінг
Філадельфія

319
грн

500г500г500г 510г510г510г 500г500г500г
500г500г500г

- КІНГ ВЕЛИКІ РОЛИ -

Кінг
Лосось 

Кінг 
Каліфорнія в кунжуті

Кінг Боніто
з лососем

Кінг Боніто
з тигровою 
креветкоюлосось, 

сир вершковий, помідор, 
ікра масаго

сніговий краб, 
огірок, кунжут

Вершковий сир, лосось, 
огірок, боніто стружка тунця, 

норі
креветка, огірок, 

сир вершковий, стружка тунця

Сирний
вершковий сир, 

сир чеддер  

199
грн

350г350г350г

Сакура
Філадельфія 

з копченою куркою 
Каліфорнія 

з копченою куркою
лосось, огірок, 

вершковий сир, масаго вершковий сир, курча, огірок, 
мікс кунжут 

вершковий сир, курча, огірок, 
масаго

269
грн

199
грн

199
грн

410г410г410г 400г400г400г 400г400г400г

Філадельфія з крабом
вершковий сир, сніговий 

краб, лосось, масаго 

199
грн

390г390г390г

Креветка red Вугор green Зелений дракон
 вершковий сир, креветка,  

огірок, масаго 
вершковий сир, вугор,  

огірок, масаго 
 вершковий сир, сніжний 

краб, авокадо 

209
грн

239
грн

239
грн

390г390г390г 395г395г395г 400г400г400г

Пинк
вершковий сир, огірок, лосось, 

вугор, масаго 

229
грн

400г400г400г

Вегетаріанський Вершковий теріякі
 огірок, помідор, болгарський 

перець, авокадо 
вершковий сир, лосось 

теріякі, масаго 

209
грн

199
грн

300г300г300г 350г350г350г

Тобіко рол
вершковий сир, 

 ікра тобіко

189
грн

340г340г340г

Фреш рол 
 вершковий сир, огірок
 помідор, ікра тобіко

вершковий сир, огірок,
 ікра тобіко

вершковий сир, огірок
ікра тобіко, стружка тунця

199
грн

188
грн

199
грн

360г360г360г 350г350г350г 340г340г340г

Філадельфія тобіко  Боніто айс рол

Унагі класік 
вершковий сир, вугор

249
грн

370г370г370г

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

Філадельфія з  окунем 
у кунжуті black 

219
грн

390г390г390г

139
грн

Лосось, окунь, огірок, 
вершковий сир, чорний кунжут.

Аляска з  окунем 

229
грн

400г400г400г

Лосось, вершковий сир , 
огірок, окунь.

Чорний дракон 

209
грн

360г360г360г

Огірок, вершковий сир, 
омлет, окунь, соус унагі, 

кунжут 

Білий дракон 

209
грн

360г360г360г

Вершковий сир, огірок,  окунь.

Аляска з лососем 
у кунжуті black 

219
грн

380г380г380г

139
грн

Лосось,  вершковий  сир, 
огірок, чорний  кунжут. 

Вершковий з мідіями 

209
грн

350г350г350г

Мідія, вершковий сир, ікра  
масаго,  огірок.

Піраміда у кунжуті  
black

219
грн

380г380г380г

Лосось,  вершковий сир, 
огірок, чорний кунжут. 

Філадельфія піраміда 
в ікрі 

219
грн

410г410г410г

Вершковий сир, Лосось, 
огірок, тобіко.

139
грн

Три сири 

199
грн

350г350г350г

Вершковий сир, сир чеддер 
тестовий, твердий сир.

Серце дракона 

209
грн

360г360г360г

Сніговий краб, ікра тобіко, 
лосось, огірок.



Мiнi рол 
вершковий вугор
вугор, вершковий сир

149
грн

280г280г280г

М.р.вершковий краб
з огірком

М.р.вершкова креветка
з огірком 

М.р.вершковий лосось
з огірком

снiжний краб, вершковий 
сир, огірок

креветка, сир вершковий,
огірок

лосось, сир вершковий,
огірок

107
грн

118
грн

149
грн

310г310г310г 290г290г290г 300г300г300г

Мiнi рол вугор
вугор 

159
грн

200г200г200г

Мiнi рол огiрок Мiнi рол креветка
огiрок  креветка

74
грн

138
грн

212г212г212г 200г200г200г

Мiнi рол 
вершковий сир 

икра масаго, вершковий сир

84
грн

210г210г210г

Мiнi рол снiговий краб
снiговий краб

109
грн

225г225г225г

Мiнi рол чука
чука

84
грн

210г210г210г

Мiнi рол лосось
лосось

149
грн

220г220г220г

- МІНІ РОЛИ -

Міні рол 
вершкова креветка

Міні рол 
вершковий вугор 

Міні рол 
вершковий лосось

вершковий сир, креветка вугор, вершковий сир  вершковий сир, лосось

117
грн

169
грн

149
грн

230г230г230г 230г230г230г 230г230г230г

Міні рол 
вершковий лосось 

теріякі
лосось теріякі, огірок

118
грн

230г230г230г

Міні рол теріякі спайсі 

лосось теріякі, огірок, 
соус спайсі

118
грн

250г250г250г

Міні рол лосось з огірком
лосось, огірок  

139
грн

250г250г250г

Міні рол креветка з огірком
креветка, огірок 

128
грн

240г240г240г

Міні рол вершковий 
сир з огірком

огірок, вершковий сир

85
грн

220г220г220г

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

sushi_king_odessa

Банзай
лосось, огiрок, вугор, сир 

вершковий, сухарi 
панiрувальнi

Ебi темпурі
креветка в клярi, майонез, 

кунжут

249
грн

219
грн

Ебi Хiяши у темпурі
сир вершковий, креветка, 

салат чука, кляр, 
панiрувальнi сухарi

Смачний у темпурi
лосось, снiжний краб, сир 
вершковий, iкра масаго, 

кляр, сухарі

229
грн

209
грн

450г450г450г 390г390г390г 440г440г440г 450г450г450г

Цезарь у темпурi
куряче фiле, сир 

вершковий, паприка, 
огiрок

Креветка люкс у темпурi
креветка, огiрок, 

сир вершковий

199
грн

219
грн

Крабс у темпурi 
снiговий краб, сир 

вершковий, огiрок, кляр, 
сухарi

199
грн

420г420г420г 440г440г440г 430г430г430г

Особливий у темпурi
вугор, сир вершковий, 

огiрок, лосось, iкра 
масаго, кляр, сухарі

Лосось у темпурi 

лосось, огiрок, сир вершковий, 
кляр, сахарi

269
грн

216
грн

Вугор в темпурi
вугор, огiрок, вершковий 

сир, кляр, сухарi

259
грн

450г450г450г

440г440г440г 450г450г450г

Унагі хот у темпурі 

269
грн

460г460г460г

Унагі чука у темпурі 

238
грн

450г450г450г

вугор, омлет, вершковий 
сир, огірок, панірувальні 

сухарі.

вугор, чука, вершковий сир, 
панірувальні сухарі.

Лосось з окунем у темпурі 

225
грн

460г460г460г

Сніговий краб з омлетом 
у темпурі 

214
грн

450г450г450г

лосось, окунь, ікра масаго, 
огірок,  вершковий сир, 

панірувальні сухарі. 
вершковий сир, омлет, 

сніговий краб, ікра масаго, 
панірувальні сухарі.

Сніговий краб з креветкою 
у темпурі 

219
грн

460г460г460г

креветка, сніговий краб, 
вершковий сир,  огірок, 

панірувальні сухарі.



(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень
при замовленні від 400 грн

Час роботи: з 11:00 до 20:00
(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень

при замовленні від 400 грн
Час роботи: з 11:00 до 20:00

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

Хачапурi по-мегрельскі
 (з сирною начинкою).

30см, 650 г

159
грн

Кубдарi
(з курячим м’сом).

30см, 650 г

209
грн

Хачапурi по-аджарскi
550 г

159
грн

- ГРУЗИНСЬКА КУХНЯ -

Хачапурі з сиром
 та зеленю
 (сир, зелень).

30см, 650 г

169
грн

Хачапурі
з сиром та куркою

(курка, сир).
30см, 650 г

189
грн

Хачапурі з куркою, 
сиром та болгарським перцем

199
грн

 (болгарський перець, курка, сир).
30см, 650 г

Хачапурі зі 
шпинатом

 (Бринза, сир моцарелла, 
шпинат).

30см, 650 г

159
грн

Хачапурі зі 
свининой 

 (Кінза, петрушка, 
цибуля, свинина, бринза.)

30см, 650 г

219
грн



Комбо "Тайм-аут"

1) піца "Деревенська";
2) часникові сухарі (12 шт.); 

3) сирні палички (6 шт);
4) 2 соуси на вибір; 

379
грн

Суші-дог з вугром

Вугор, вершковий сир, огірок, 
чука, тобіко, унагі соус, кунжут, 

спайсі соус.

309

М'ясний дует 

1) Римська (дока) 4 м'яса;
2) Паппероні;

4) 2 соуси на ваш вибір.
Діаметр 20/40 см.

349
грн

грн

Дует асорті 

1) Гавайська; 2) М'ясна;
4) 2 соуси на ваш вибір.

Діаметр 20/40 см

359
грн

Комбо Паті  
1)п. "Ситна"; 2)п. "Кисло-солодке курча";

3)п. "Куряче барбекю"; 4)п. "Гриби з шинкою";
5)п. "Маргарита"; 6)п. "Курка з грибами";

7)п. "Гриби з індичкою"; 8)п. "Римська 
(дока)«Папероні»"; 9)п. "Мисливська";
10)п. "Баварська"; 11)п. "Екзотика";

12)п. "Пекельна папероні"; 
Подарунок: картопля фрі+ кола 3 шт *1л

1569
грн

Комбо "День народження»

1) Комбо baby 2) Комбо ситне 
3) Комбо посмішка 4) Дует Асорті 

5) Набір подарунковий на день народження

1524
грн

Комбо лакшері 

1) п. "Римська (дока) "4 м'яса"; 
2) п. "Баварська"; 3) п. "Курка з грибами";

4) п. "Сирні палички з беконом"; 
5) п. "Фірмова"; 6) п. "Паппероні";
7) п. "Маргарита"; 8) п. "Ситна";

Подарунок: картопля фрі +кола 1 шт *1л

1119
грн

Комбо 
"Солодка парочка "

1) Деревенська; 
2) Екзотика;

4) 2 соуси на ваш вибір.
Діаметр 20/40 см. 

339 

Комбо для друзів 
1) п. "Подвійна папероні"; 2) п. "Італійська";

3) п. "Римська (дока) "Фелічіта";
4) п. "Курка з грибами"; 5) п. "LOVE";

Подарунок: картопля фрі + кола 1 шт *1л

776
грн

грн

510г510г510г

- КОМБО-НАБОРИ -

(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень
при замовленні від 400 грн

Час роботи: з 11:00 до 20:00
(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень

при замовленні від 400 грн
Час роботи: з 11:00 до 20:00

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

Комбо "Улюблений" 

1) п. "Карбонара"; 2) п. "Деревенська";
3) п. "Екзотика"; 4) п. "Мульті М'ясо";

5) п. "Гавайська"; 6) п. "Італійська";
7) п. "Гриби з шинкою"; 8) п. "М'ясна";

9) п. "Супер м'ясна"; 10) п. "Пекельна папероні";
 Подарунок: картопля фрі + кола 2 шт *1л

1419
грн

Суші-дог креветка у темпурі

Креветка в темпурі, вершковий 
сир, огірок, чука, тобіко, 

солодкий чилі соус.

267
грн

520г520г520г

Суші-дог с лососем 

Лосось, вершковий сир, огірок, 
чука, тобіко. 

289
грн

540г540г540г

- СУШІ-ДОГИ У ТЕМПУРІ -



Комбо 
"Хочу все"  

1.Картопля фрі (200 г) 
2.Кільця кальмару (12 шт.) 

3.Нагетси (6 шт.) 4.Суши-Дог з 
вугрем (половина)5.Суши-Дог 

сніговий краб (половина)
6.Суши-Дог з лососем (половина)

7.Суши-Дог з креветкою 
(половина)8.3 соуси на вибір 

999
грн

Комбо 
"Смачний квартет"

1) піца "Римська (дока) "4 м'яса";
2) піца "Ситна"; 3) піца "Мульті 

м'ясо"; 4) піца "Гавайська";
5) 2 соуси на вибір; 

439
грн

Комбо "Мікс"

469
грн

Комбо "До пива"  

1) піца "Деревенська";
2) сухарі часникові (12 шт.);

3) курячі крильця (8 шт.);
4) 2 соуси на вибір.

469
грн

Комбо "Гранд" 
1) піца "Фірмова"; 2) піца "Маргарита"; 

3) сирні палички (6 шт.) 4) курячі 
крильця (6 шт); 5) картопля по-

селянські (300 г); 6) часникові сухарі (12 
шт.); 7) 2 соуси на вибір; 

555
грн

Комбо "Все включено" Комбо "По-селянські"
1) піца "Куряча барбекю" (20/40 см);

2) картопля по-селянські (300 г);
3) гьодзи (пельмені з куркою у 

фритюрі) (15 шт.);
4) кільця кальмари (10 шт.);
5) часникові сухарі (12 шт.) 

6) 4 соуси на вибір. 

1) піца "Римська (дока) "4 м'яса" 
(20/40 см);

2) курячі крильця (8 шт.);
3) картопля по-селянські (300 г);

4) 2 соуси на вибір. 

545
грн

489 
грн

Комбо baby 

1) сирні палички (12 шт.);
2) картопля фрі (200 г);

3) курячі крильця (6 шт.); 
4) нагетси (12 шт.);
5) 3 соуси на вибір.

499 
грн

Комбо 
"Найулюбленіше" 

1) піца "Гриби з шинкою";
2) сирні палички (12 шт.);

3) картопля по-селянські (300 г);
4) 2 соуси на вибір;

409 
грн

Smile комбо  

1) картопляні смайли (12 шт.);
2) картопля фрі (200 г);

3) нагетси курячі (12 шт.);
4) сирні палички (12 шт.);

5) 3 соуси на вибір.

434 
грн

1) піца "Сирна";
2) картопля по-селянські (300 г);

3) курячі крильця (8 шт.); 
4) 2 соуси на вибір; 

- КОМБО-НАБОРИ  -

Ко-ко комбо 
1) піца "Сирна курча"

2) сирні палички (6 шт.)
3) картопля фрі (200 г)

4) 2 соуси на вибір

359 
грн

Комбо дитячий Комбо LOVE 
1) піца "Сирна курча";
2) нагетси (12 шт.);

3) картопля фрі (200 г);
4) 2 соуси на вибір.

1) піца "LOVE";
2) картопля фрі (200 г);

3) крыльця (6 шт.); 
4) 2 соуси на вибір.

389 419 
грн грн

Комбо 3в1 

1) піца "куряча барбекю";
2) нагетси (10 шт); 

3) ролл "Лосось в темпуре";
4) імбир, васабі (1 порція);

5) соєвий соус;
6) 1 соус на вибір.

489 
грн

Ситне комбо 

1) піца "Ситна";
2) рол "Креветка люкс у темпурі";

3) рол "Лосось у темпурі";
4) імбир, васабі (1 порція);

5) соєвий соус;
6) 2 соуси на вибір.

630 
грн

Комбо посмішка  

1) піца "Паппероні ранч";
2) нагетси курячі (12 шт.);

3) картопляні смайли (12 шт.)
4) 2 соуси на ваш вибір;

419
грн

Комбо 
"Ситий день"

1.Картопля фрі (200 г)
2.Курячі крильця (6 шт.) 3.Кільця 

кальмару  4.Нагетси (6 шт.)
5.Картопля по-селянськи (200 г) 

6.Сирні палички (4 шт.) 
7.Сухарі з часником (12 шт.) 

8.3 соуси на вибір 

609
грн

Комбо Деревенське 

1. Картопля фрі ( 200 грам) 
2. Картопля по селянські 

(200 грам)
3. Піца Ситна 

4. 2 соуси

349
грн



(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень
при замовленні від 400 грн

Час роботи: з 11:00 до 20:00
(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень

при замовленні від 400 грн
Час роботи: з 11:00 до 20:00

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

- КОМБО-НАБОРИ  -

Комбо Мисливське
1. Мисливські ковбаски 

2. Картопля по селянські (200 грам)
3. Нагетси (9 Шт)
4. Соус червоний 

Комбо Папероні
1. Піца Куряче Барбекю (20х40см) 

2. Нагетси (6 шт)
3. Картопля по селянські ( 200 грам)

4. Мисливські ковбаски (12 Шт)
5. Часникові сухарі (12 шт)

6. 4 соуси 

1. піца Подвійна Папероні 
2. ковбаски смажені (10 шт)
3. картопля фрі (200 грам)

4. 2 соуси 

359 
грн

Комбо Дитяче свято
1. Нагетси (12 Шт)

2. Картопля по селянські (200 Грам)
3. Картопля фрі (200 Грам)

4. Картопляні кульки ( 200 Грам) 
5. 2 соуси

1. Картопля по селянські (200 Грам)
2. Картопля фрі (200 Грам)

3. Картопляні кульки (200 Грам)
4. 3 соуси 

449 
грн

Комбо Картопляне

Комбо Снекі 
1. Курячі нагетси (6 шт)
2. Сирні палички (6 шт )

3. Кільця кальмарів (6 шт)
4. Картопля по селянські (200 Грам)

5. Картопля фрі з мисливськими 
ковбасками   6. 1 соус

349
459 

грн

грн

Комбо Сирний 
1. Часникові сухарі (12 Шт)
2. Піца Папероні з сирним 

бортиком 
3. Сирні кульки (9 Шт)

4. 2 соуси

1. Піца Римська дока Фелічіта 
2. Піца Римська дока Ранчо

3. Піца Римська дока Паперони 
4. Піца  Римська дока Фірмова 

1. Піца Куряче Барбекю
2. Піца Курка з шинкою 

3. Піца Папероні
4. Піца Ситна

Комбо Бургери на двох
1. Бургери 2шт ( салат , курячий биток , 

сир чедер, помідори, цибуля, майонез) 
2. Картопля фрі (2 порції по 100 грам )

3. Кола 1шт
4. 2 соуси

309
грн

Комбо Бургер на одного
1. Бургер ( помідори, салат , 
сир чедер, часниковий соус, 

курячий биток) 
2. Картопля фрі (100 Грам) 

3. Кола (1 шт )

199
грн

Комбо Найсмачніший бургер

Комбо Вигідно 

1. Бургер ( свинний биток , сир чедер, 
мариновані огірки, салат , 

помідори, цибуля ) 
2. Курячі нагетси ( 6 шт ) 
3. Кола ( 1 шт )  4. Соус 

239

499 

грн

грн

Комбо Чікен бургер
1. Картопля фрі ( 200 грам )
2. Бургер ( мариновані огірки, 

сир чедер, курячі нагетси, 
помідори, салат , соус часниковий, 

цибуля)  3. Кола ( 1 шт ) 

219
грн

1. Бургер ( сир чедер, мариновані 
огірки, помідори, цибуля, котлета 

свинна )  2. Бургер ( сир чедер, 
мариновані огірки, помідори, 
цибуля, котлета свинна )  3. 
Картопля фрі (200 грам )  4. 

Картопля по селянські ( 200 грам) 
5. Кола (2 шт )

6. 2 соуси 

Комбо Дитячий смаколик 
1. Картопля по селянські (200 Грам)

2. Бургер чікен ( куряча котлета, 
помідори, 

сир чедер, часниковий соус)
3. Кола (1 шт ) 

219
грн

347 
грн

Комбо Найсмачніший

578
грн

Комбо Римський квартет Комбо Ситний квартет

399 
грн

459
грн

439 
грн



(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень
при замовленні від 400 грн

Час роботи: з 11:00 до 20:00
(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень

при замовленні від 400 грн
Час роботи: з 11:00 до 20:00

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

- КОМБО-НАБОРИ  -

Комбо Три Бургери

449 
грн

1. Бургер ( курячі нагетси, салат, 
часниковий соус, сир чедер, кетчуп) 

2. Бургер ( свинна котлета , 
помідори, сир чедер, салат ) 
3. Бургер ( сир чедер 2 шт , 

помідори, свинна котлета 2 шт , 
салат, часниковий соус) 

4. Картопля фрі ( 200 грам) 
5. Кола (1 литр )

Комбо По Королівски

649
грн

1. Картопля фрі ( 2 порції по 200 
грам)  2. Кола ( 2 шт ) 

3. Курячі крильця ( 6 шт ) 
4. Кільця кальмарів ( 6 шт ) 

5. Бургер ( потрійна булка, 2 говяжі  
котлети , салат , мариновані 

огірки, сир чедер 2 шт , цибуля, 
помідори)  6.  Бургер ( потрійна 

булка, 2 говяжі  котлети , салат , 
мариновані огірки, сир чедер 2 шт , 

цибуля, помідори) 

Комбо Малюк

219
грн

1. Сік дитячий 
2. Картопля фрі ( 200 грам )

3. Курячі нагетси ( 6 шт ) 
4. Соус 

Мідія у темпурі
+ Соус 

229
грн
109

грн

140г140г140г

Кільця кальмарів
+ Соус

229
грн
219

грн

10шт10шт10шт

Комбо Міні з креветками

249 
грн

Креветки -6 шт
Картопля фрі -200 грн

Кола

Комбо нагетси Комбо дитячий бургер

249 199 
грн грн

Нагетси -12 шт
Картопля фрі -100 гр

Кола

Булка,сир чедер 2 шт
Куряча котлета, мариновані 

огірки,кетчуп, гірчиця, майонез
Картопля фрі,кола

Комбо бургер студентський

189 
грн

Булка, курячий биток
Салат, майонез, гірчиця

Картопля фрі -100 гр
Кола



- ГРУЗИНСЬКА КУХНЯ  -

Хачапурі по аджарські 
з двома жовтками

550 г

189
грн

хачапурі по аджарські 
з паппероні 

600 г

199
грн

хачапурі по аджарські 
з беконом

600 г

209
грн

хачапурі по аджарські 
з грибами та куркою 

600 г

199
грн

хачапурі по аджарські 
з болгарським перцем 

600 г

179
грн

хачапурі по аджарські 
з томатами

600 г

179
грн

хачапурі по аджарські
 з грибами

600 г

189
грн

хачапурі по аджарські 
з лососем

600 г

229
грн

хачапурі по аджарські
з мідіями

600 г

219
грн

- СНЕКИ -

картопля фрі
100 г / 200 г

смайли картопляні 
9 / 12 шт

89
грн

119
грн

картопля по селянські 
100 г / 200 г

сирні палички 
4 / 6 / 9 шт 4 / 6 / 9 шт

79
грн

101
грн

креветка у темпурі курячі нагетси
6 / 9 шт

93
грн

113
грн

кільця кальмара у клярі
6 / 9 шт

142
грн

196
грн

курячі крильця у клярі
6 / 9 шт

178
грн

136
грн

119
грн грн

224
грн

161

133
грн

Гьодзи з куркою
+ Соус

100 гр / 200 гр

208
грн

139
грн

65
грн

95
грн

74
грн

109
грн



(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень
при замовленні від 400 грн

Час роботи: з 11:00 до 20:00
(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень

при замовленні від 400 грн
Час роботи: з 11:00 до 20:00

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

- БУРГЕРИ  -

Бургер Гаваї Бургер Цезар 

149
грн

139
грн

Котлета з курячого філе, 
ананас , помідори, пшенична 

булка, салат , соус

Куряча котлета, помідори, 
пшенична булка, салат, соувс 

Цезар , яйце куряче варене

Фішбургер з лососем

219
грн

Биток з лосося , гірчиця, 
майонез, помідори, пшенична 

булка, салат , сир чедер, 
картопля пай

Бургер французький
Дабл Чизбургер

159
грн 199

грн

Котлета свина , гірчиця , 
кетчуп, цибуля, майонез, 

мариновані огірки, салат, соус 
шрирача , печериці смажені , 

пшенична булка

2 свині котлети , сир чедер 3 
шт , кетчуп, гірчиця, цибуля, 
мариновані огірки, пшенична 

булка, салат

Бургер Сирний

129
грн

Сир у паніровці , салат, сир 
чедер, соус журавливиний , 

пшенична булка

Гамбургер Чізбургер 

109
грн

119
грн

Котлета свина, гірчиця, кетчуп, 
цибуля, мариновані огірки, 

пшенична булка, салат

Свина котлета, гірчиця, цибуля, 
мариновані огірки, пшенична 

булка, салат, сир чедер

Бургер 3 XL

219
грн

Cвина котлета 3 шт, гірчиця, 
цибуля , майонез, мариновані 
огірки, помідори, пшенична 

булка, салат, сир чедер

Бургер Нагетс
Бургер з креветками 

139
грн 199

грн

Курячі нагетси, пшенична булка, 
сир чедер, мариновані огірки, 

цибуля, помідори, салат

Пшенична булка, сир чедер, 
креветки у темпурі , салат , 

мариновані огірки, соус

Бургер з креветками XL

209
грн

Сир чедер, креветки у темпурі, 
мариновані огірки, цибуля, 

помідори, салат , соус

Бургер моцарела чікен
Бургер Ранч 

159
грн 149

грн

Пшенична булка, курячий биток, 
моцарела у темпурі, огірки 

мариновані, салат , майонез, 
гірчиця, кетчуп

Шинка , курячий биток,  
помідори, пшенична булка, 

салат, соус ранч

Чізбургер з курячим битком 
у паніровці

109
грн

Курячий биток у паніровці, 
салат , сир чедер, помідори, 

соус



(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень
при замовленні від 400 грн

Час роботи: з 11:00 до 20:00
(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень

при замовленні від 400 грн
Час роботи: з 11:00 до 20:00

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

- БУРГЕРИ  -

Бургер вигідний Бургер по домашнему

149
грн

199
грн

Булка,куряча котлета,мацарела 
в паніровці, майонез, 

кетчуп,салат

Булка,салат, кетчуп, гірчиця, 
майонез помідори
Сир чедер 1 шт

Свина котлета-2 шт
Картопля по селянски

Гамбургер хит

139
грн

 Булка,свина котлета
Кетчуп, гірчиця, майонез

картопля фрі

Подвійний бургер Бургер фаворит

179
грн

169
грн

Булка,свина котлета-2 шт
Сир чедер 2 шт

Цибуля , мариновані огірки, 
кетчуп, гірчиця

Булка,свина котлета, моцарела 
в паніровці, майонез, кетчуп 
гірчиця, помідори, мариновані 

огірки,салат

Бургер з подвійним 
курячим битком

179
грн

 Булка ,Курячий биток -2 шт
Сир чедер 2 шт

Салат, цибуля, мариновані 
огірки, гірчиця, майонез, кетчуп

Бургер 
з подвійною котлетою Бургер з подвійною 

котлетою + бекон

179
грн

199
грн

Булка,свина котлета  2 шт
Сир чедер 2 шт

Кетчуп, гірчиця, майонез, 
мариновані огірки

Булка, свина котлета 2 шт
Сир чедер 2 шт

Бекон,гірчиця, майонез

Бургер по селянски

169
грн

Булка,свина котлета,сир чедер, 
мариновані 

огірки,кетчуп,гірчиця цибуля 
картопля по деревенски,

помідори

Бургер 
подвійна смакота Бургер Хітовий 

209
грн

169
грн

Свинна котлета 2 шт, булка, 
кетчуп, сир чедер, помідори, 

латук, бекон, часниковий соус

Свинна котлета , булка, сир 
чедер, помідори , латук, бекон, 

часниковий соус

Чізбургер подвійна котлета

169
грн

Свинна котлета 2 шт, булка, 
огірки мариновані, цибуля, 

помідори, латук, бургерний соус

Бургер 
шкільний Чізбургер студентський 

179
грн

159
грн

Свинна котлета 2 шт, булка, 
сир чедер, огірки мариновані, 

помідори, цибуля, латук, 
бургерний соус

Свинна котлета , булка, огірки 
мариновані, помідори, цибуля, 

латук, бургерний соус

Бургер найсмачніший 

159
грн

Свинна котлета , булка, огірки 
свіжі , помідори, цибуля, латук, 

сир чедер, бургерний соус



Піца Від Три коти 
з Папероні 
+ Іграшка

Папероні , сир 
моцарела, червоний 

соус

229
грн
199

грн

"Кінгі" з Чізбургером 
та нагетсами

268
грн

1. Нагетси 6 шт 
2. Чізбургер ( Свина або куряча котлета,  

гірчиця, цибуля, мариновані огірки, пшенична 
булка, салат, сир чедер)  3. Сік дитячий

4. Соус  + Іграшка на вибір

"Кінгі" з Чізбургером 
та картоплею фрі 

239
грн

1.Картопля фрі 100 грам
2. Чізбургер ( Свина або куряча котлета,  

гірчиця, цибуля, мариновані огірки, пшенична 
булка, салат, сир чедер) 

3. Сік дитячий
4. Соус 

+ Іграшка на вибір

"Кінгі" з нагетсами 
та картоплею фрі

218
грн

1.Картопля фрі 100 грам
2. Нагетси 6 шт  3. Сік дитячий

4. Соус  + Іграшка на вибір

Піца Від Мімі мішки 
з ковбасками  

+ Іграшка 

229
грн
199

грн

Картопля фрі, 
мисливські ковбаски , 

сир моцарела

Піца Від Три коти 
з шинкою 
+ Іграшка 

 Картопля фрі, шинка, 
сир моцарела, червоний 

соус

229
грн
199

грн

Піца Від Мімі мішки 
з шинкою 
+ Іграшка 

Картопля фрі, шинка, 
сир моцарела, червоний 

соус

229
грн
199

грн

(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень
при замовленні від 400 грн

Час роботи: з 11:00 до 20:00
(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень

при замовленні від 400 грн
Час роботи: з 11:00 до 20:00

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

- ДИТЯЧІ ПІЦИ  -

- "КІНГІ" BABY BOX  -

- БУРГЕРИ  -

Бургер Смакота Блек бургер 
з цибулевими  кільцями

179
грн

219
грн

Булка, свина 
котлета,цибулеві кільця, 

бекон, гострий соус( шрірача) 
сир, салат, картопля фрі

Булка блек, свина  котлета, цибуля, 
цибулеві кільця, бекон, салат, соус 

гострий( шрірача), майонез, сир 
чеддер, соус барбекю

Чікен Блек бургер

199
грн

 Булка блек, котлета з курячого 
філе, цибуля, майонез, 

помідор,салат,гриби, червоний 
соус

Блек бургер Бургер Блек  з яйцем

199
грн

219
грн

Булка блек,свина котлета, 
цибуля,помідор,салат,сир 

чеддер, червоний соус

Булка блек,свина котлета, 
огірок,помідор,салат,сир 

чеддер,соус гострий ( шрірача) 
,куряче яйце,соус барбекю



Сирна з шинкою

шинка, збільшена 
порція моцарели, соус 

ранч

Яблучно-смородинова

яблуко, смородина, 
яблучний джем

Гриби з індичкою

соус ранч, цибуля, 
індичка, гриби, 

моцарела

 Карбонара Black
 соус ранч, моцарела, 
бекон, цибуля, яйце, 
чорнила каракатиці,

зелень

Мульти м’ясо Black Класіка Black
 бекон, мисливські 
ковбаски, помідор, 

моцарела, цибуля, соус 
червоний, перець болгар-

ський, чорнила 
каракатиці

бекон, цибуля,
куряче філе, соус 

червоний, моцарела

Супер м’ясо Black

куряче філе, моцарела, 
папероні, шинка, 
соус ранч, цибуля

 Маргарита Black

 помідор, соус 
червоний,моцарела, 

зелень

Домашня Black

куряче філе, гриби, 
моцарела, червоний 

соус, зелень, помідори

куряче філе, папероні, 
помідори, моцарела, 

червоний соус, зелень

Папероні BlackСмачна Black

папероні, моцарела, 
соус червоний, зелень

30 см / 40 см

Супер м’ясна
куряче філе, паппероні, 
червоний соус, бекон, 

моцарела  

соус ранч, збільшена 
порція куриного філе, 

томати, сир моцарела

червоний соус, сир 
моцарела, паппероні, 

гриби

червоний соус, моцарела, 
паппероні, бекон, 
зелений перець, 

томати, маслини

Сирна курча Пекельна паппероні  LOVE

Венська 
з м‘ясним бортиком Лахмаджо - 4 шт

паппероні, сосиски 
венські, цибуля, зелень, 

червоний соус, сир 
моцарела, свинин

червоний соус, фарш 
свинний, зелень, чесник, 

спеції 

199 /
грн

269
грн

189 /
грн

259
грн

189 /
грн

249
грн

199 /
грн

299
грн

189 /
грн

259
грн

199 /
грн

299
грн

189 /
грн

259
грн

209 /
грн

269
грн

209 /
грн

299
грн

199 /
грн

259
грн

209 /
грн

319
грн

179 /
грн

249
грн

299 /
грн

389
грн

189 /
грн

259
грн

189 /
грн

269
грн

189 /
грн

209
грн

239 
грн

30см30см30см

М’ясна 
паппероні, бекон, цибуля, 

куряче філе, помідор, 
моцарела, червоний соус 

199 /
грн

279
грн

помідор, гриби, маслини, 
болгарський перець, 

зелень, моцарела, 
червоний соус

 Вегетаріанська

179 /
грн

249
грн

Манго чіз 
з сирним бортиком 

моцарелла, 
манго,

білий соус

209 299
грн

/
грн

моцарелла, куряче філе,
білий соус, манго 

 Манго чикен 
з сирним бортиком 

259 /
грн

339
грн

сир моцарелла, груша, 
сир дор блю, білий соус

 Груша Блю чиз

269 /
грн

309
грн

Куряче філе, помідор, сир 
моцарелла, соус цезар, 
салат, сир російський

Цезарь  

219 /
грн

259
грн

Горіхова паста, 
маршмеллоу, шоколадне 

драже, шоколадний 
топінг

 Веселка 

199 
грн

- ПІЦА НА ЗВИЧАЙНОМУ КОРЖІ  -

Гриби з шинкою
пiца- соус, моцарела, 

шинка, гриби

Маргарита
соус червоний, 
помiдор, сир 

моцарела

Паперонi 
соус червоний, 

паперонi, помiдор, 
моцарела

Сирна
сир росiйский, сир 
моцарела, вершки, 

орегано

189 /
грн

259
грн

159 /
грн

199
грн

179 /
грн

199
грн

169 /
грн

199
грн

(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень
при замовленні від 400 грн

Час роботи: з 11:00 до 20:00
(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень

при замовленні від 400 грн
Час роботи: з 11:00 до 20:00

Піца на тонкому коржі дешевша на 20 грн



Піца Фірмова

Папероні,соус 
ранч,мисливські 

ковбаски, 
гриби,петрушка, 

моцарела

209 /
грн

299
грн

Піца Деревенська 

Гриби, філе 
курки,папероні

червоний соус,помідор, 
моцарела

199 /
грн

259
грн

Куряча барбекю

куряче філе, соус 
барбекю, цибуля, 
томатний соус

Подвійна папероні

збільшена порція 
папероні та 

моцарели

Чотири сезона
збільшена порція 

моцарели, шинка, папероні, 
шматочки бринзи, 

томати, гриби, томатний 
соус, італійські спеції

 Кисло-солодка курча

куряче філе, соус 
ранч, моцарела, 

кисло-солодкий соус

30 см / 40 см

Ситна
соус ранчо, моцарела, 
мисливськi ковбаски, 
бекон, гриби, базилiк 

сухий, петрушка

Гавайська
куряче фiле, 
ананас, сир 

моцарела, соус 
червоний

Курка з грибами
гриби, огiрок 

маринований, перець 
болгарський, куряче 
фiле, сир моцарела, 

соус червоний 

Баварська
соус червоний, сир 

моцарела, паперонi, 
ковбаски мисливськi, 
перець болгарський, 

маслини

Мультi М’ясо
бекон, мисливськi 
ковбаски, помiдор, 

цибуля, сир моцарела, 
соус червоний, перець 

болгарский

З морепродуктами
лосось, морський 

окунь, креветка, сир 
моцарела, соус 

червоний

Мисливська
мисливськi ковбаски, 
гриби, помiдори, сир 

моцарела, соус 
червоний

Сирні палички з 
беконом

cир моцарела, 
бекон, соус Ранч

Екзотика 
курка,  шампіньони, 

бекон, перець болгар-
ський,вершки, цибуля, 
сир Моцарела, кунжут, 

орегано, соус білий

Карбонара
соус ранчо, моцарела, 

бекон, цибуля, помiдор, 
яйце куряче, петрушка

Сирні палички

cир моцарела, 
соус Ранч

Піца - пиріг 

ананаси, згущене 
молоко, смородина

Італійська

соус ранч, пікантна 
папероні, гриби, 

моцарела, маслини

 Збери сам

з двома різними 
смаками

209 /
грн

299
грн

199 /
грн

259
грн

189 /
грн

259
грн

199 /
грн

269
грн

209 /
грн

269
грн

269 /
грн

339
грн

189 /
грн

249
грн

199 /
грн

269
грн

199 /
грн

259
грн

189 /
грн

239
грн

199 /
грн

259
грн

189 /
грн

249
грн

199 /
грн

259
грн

219 /
грн

309
грн

189 /
грн

249
грн

169 
грн

30см30см30см

189 
грн

30см30см30см

 Овочева
печериці , томати, 
солодкий перець, 

червона цибуля, кубики 
бринзи, моцарелла, 

томатний соус, 
італійські трави

 Діябола 
помідори, солодкий 

перець, цибуля червона, 
томатний соус, 

моцарелла, папероні, 
гострий соус

 Сирні палички 
часникові

179
грн

30см30см30см

сир, соус ранч) 
(часниковий соус у 

комплекті)

179 /
грн

239
грн

199 /
грн

249
грн

- ПІЦА НА ЗВИЧАЙНОМУ КОРЖІ  -

Піца на тонкому коржі дешевша на 20 грн

Піца Бургер 

Салат, цибуля, 
картопля фрі, 

мариновані огірки, сир 
моцарела, помідори, 

куряче філе, соус ранч

199 /
грн

229
грн



Соус ранчо, моцарелла, 
папероні 

(квадратна 30/30 см)

 Римська (дока) 
"Папероні" 

/
грн

309
грн

189 
грн

Соус ранчо, моцарелла, 
куряче філе, папероні, 

бекон, мисливські 
ковбаски

(квадратна 30/30 см)

 Римська (дока) 
"4 м'яса" 

/
грн

309
грн

229 
грн

Соус ранчо, моцарелла, 
мисливські ковбаски, 
бекон, гриби, базилік, 

петрушка 
(квадратна 30/30 см)

 Римська (дока) 
"Ситна" 

/
грн

309
грн

229 
грн

Куряче філе, папероні, 
бекон, цибуля, помідор, 
моцарелла, соус ранчо. 
(квадратна 30/30 см)

 Римська (дока) 
"М'ясна"

/
грн

309
грн

229 
грн

30 см / 40 см

(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень
при замовленні від 400 грн

Час роботи: з 11:00 до 20:00
(097) 498 66 18Мінімальна сума замовлення :400 гривень

при замовленні від 400 грн
Час роботи: з 11:00 до 20:00

Мінімальна сума 
замовлення: 400 гривень Час роботи: з 11:00 до 20:00

(097) 498 66 18 

- ДУЖЕ ПИШНИЙ КОРЖ -

Римська (дока.
«Фелiчiта»

соус ранчо, моцарела, 
шинка, гриби, паперонi 

Римська (дока.
«Паперонi»
соус ранчо, 
моцарела, 
паперонi

179 /
грн

239
грн

169 /
грн

199
грн

Римська (дока.
«4 м’яса»
соус ранчо, 

моцарела, куряче 
фiле, паперонi, 

бекон, мисливськi 
ковбаски

199 /
грн

279
грн

Римська (дока.
«Ранчо»

соус ранчо, моцарела, 
куряче фiле

169 /
грн

229
грн

Картопля по селянські 50 грам , 
кільця кальмарів 6 шт, нагетси 

6 шт ) + Соус

Ланч бокс зі снеками 

/239 
грн

Картопля фри 200 гр
Бекон

Картопля фрі 
з беконом

/309
грн

149
грн

- ЛАНЧ БОКСИ  -

курячі крильця 4 шт, 
картопля фрі 200 гр, + 

соус 

Ланч бокс 
з курячими крильцями

/309
грн

199 
грн

 нагетси 6 шт , 
картопля фрі 200 гр, 

+соус

Ланч бокс 
з курячими нагетсами

/309
грн

189
грнКартопля фрі 

з мисливською ковбаскою 
та сирним соусом 

139
грн

250г250г250г



- ЛОКШИНА  -
400u

Удон з морепродуктами 
у вершковому соусі

Локшина удон, 
морепродукти, вершки , 

часник

209
грн

Удон з куркою 

Локшина удон, куряче філе, 
болгарський перець, цибуля, 

морква , соєвий соус

149
грн

Фунчоза з креветками

Фунчоза, креветки , цибуля, 
морква, устричний соус або 

соєвий соус

199
грн

Фунчоза з лососем

Фунчоза, лосось , цибуля, 
морква, соєвий соус

209
грн

169
грн

Удон зі свининою 

Локшина удон, свинина, 
болгарський перець, цибуля, 
морква, часник , стручкова 

квасоля, соєвий соус

Удон з креветками

Локшина удон, креветки , 
цибуля, морква, болгарський 
перець, кабачок , стручкова 

квасоля, соєвий соус

199
грн

Соба з лососем

Гречана локшина , лосось , 
морква, цибуля, болгарський 

перець, соєвий соус

199
грн

Тяхан зі свининою 

Рис, свинина , цибуля, 
морква, брокколі, 

болгарський перець, часник , 
соєвий соус

149
грн

189
грн

Тяхан з морепродуктами

Рис , морепродукти, цибуля, 
морква, часник, соєвий соус

Тяхан з лососем

Рис , лосось , цибуля, морква, 
часник , соєвий соус

189
грн

Тяхан з куркою та овочами

Рис , куряче філе, 
болгарський перець, цибуля, 
морква, брокколі, соєвий соус

139
грн

Китайська яєчна 
локшина з куркою

Локшина яєчна, куряче філе, 
болгарський перець, цибуля, 
морква, стручкова квасоля, 

печериці, соєвий соус

149
грн

159
грн

Соба з куркою  

Локшина гречана , куряче 
філе, болгарський перець, 
цибуля, морква, стручкова 
квасоля , печериці, соєвий 

соус

Соба з овочами 

Локшина гречана , брокколі, 
печериці, цибуля, морква, 

болгарський перець, часник, 
соєвий соус

129
грн

Фунчоза з куркою

Фунчоза , куряче філе, 
брокколі, цибуля, морква, 

болгарський перець, соєвий 
соус

189
грн

Фунчоза з морепродуктами

Фунчоза , морепродукти, 
цибуля, морква, устричний 

соус

229
грн

169
грн

Тяхан з креветками

Рис , креветки, цибуля, 
морква, часник, соєвий соус

Рисова локшина 
з лососем

Локшина рисова , лосось , 
цибуля, морква , соєвий соус

209
грн

Рисова локшина 
з морепродуктами

 Локшина рисова , 
морепродуктами, цибуля, 
морква, устричний соус

229
грн

Рамен зі свининою

Рамен , свинина , цибуля, 
морква, болгарський перець, 
стручкова квасоля, часник , 

соєвий соус

159
грн

179
грн

Соба зі свининою 
Локшина гречана, свинина , 
цибуля, морква, болгарський 
перець, стручкова квасоля, 

часник , соєвий соус

Соба з морепродуктами
Локшина гречана, 

морепродукти , цибуля, 
морква, устричний соус або 

соєвий соус

229
грн

Рисова локшина 
з  креветками

Локшина рисова , креветки , 
цибуля, морква, устричний 

соус або соєвий соус

199
грн

Рамен з куркою 
та овочами

Рамен , куряче філе, 
болгарський перець, цибуля, 
морква, брокколі, соєвий соус

139
грн

209
грн

Китайська яєчна локшина 
з морепродуктами

Локшина яєчна, 
морепродукти , цибуля, 

морква, устричний соус або 
соєвий соус

Китайська яєчна 
локшина з лососем

Локшина яєчна, лосось , 
морква , цибуля, болгарський 

перець, соєвий соус

199
грн

Китайська яєчна 
локшина з креветками
Локшина яєчна, креветки, 

цибуля, морква, часник, 
соєвий соус

189
грн

Рисова локшина 
з куркою

Локшина рисова , куряче філе, 
брокколі, цибуля, морква, 

болгарський перець, соєвий соус

189
грн

400г
- ЛОКШИНА  -


