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ADVERTISING
СНІДАНОК
58

ТЕЛЯТИНА / 270 г

СИРНИКИ / 210 г

62

з цукіні, томатом, огірком,
насінням гарбуза та соусом тонато

ЯЙЦЯ / 250 г

55

КІНОА / 210 г

ШАКШУКА / 270 г

58

з руколою, синьою капустою,
кешью та горіховим соусом

БУЛГУР / 270 г

58

КУРКОЮ / 250 г

ГРАНОЛА / 200 г

з йогуртом та джемом
з йогуртовим соусом

скрембл з pulled pork та тостами
зі свининою, овочами та яйцем
з яйцем пашот, зеленим салатом
та голландським соусом

БУРГЕР

САЛАТ
86

75

95

РАМЕН / 350 г

48

зі свининою та беконом

з лапшою, свининою,
перцем чилі та імбирем

джемом з бекону,
синьою капустою, картоплею фрі,
салатом та соусом

З КАЧКОЮ / 370 г

КУРЯЧІ КРИЛА/ за 100г

34

сиром чеддер, арахісовую
пастою, яблуком, картоплею фрі
та соусом

КАРТОПЛЯ ФРІ / 190 г

42

СИРНИЙ / 350 г

з гостро-солодким соусом
з кетчупом

КАРТОПЛЯ ФРІ / 190 г
з pulled pork

67

КОКТЕЙЛІ
CURRANT
JAM

джин, амаро аверна,
сироп смородини, фреш лимону,
easy foam

RED BIRD

86

джин, апероль, цукровий сироп,
фреш лимону, easy foam

PINK ILLNESS

86

бехеровка, сухий вермут,
апероль, сироп троянди,
фреш лимону

APPLE SOUR

95

78

три види сиру: чеддер, козиний,
ементаль та зелений салат

85

суміш ромів, кампарі,
сироп боби тонка, фреш лимону,
біттер Xocolate Mule

LAST WORD

82

шотландский віскі,
лiкер персиковий, сироп бузина,
фреш лимону, свіжа м’ята

DRY
CUCUMBER

86

WELCOME TO
PARADISE

84

бехеровка, сироп лемограссу та
яблука, фреш лимону, імбир та
м’ята

85

витриманий ром, пюре маракуї,
сироп кокосу, фреш лимону,
easy foam

HEAVENLY APPLE
ром, пюре зеленого яблука
та маракуї, сироп ваніль,
лимонний фреш

З СОСІСОНОМ / 450 г

болоньєзе, сирним соусом,
цибулею кріспі та картоплею фрі

88

ТОРТ шоколадний / за 100 г
з вишнею

44

ШУ КРАМБЛ / 50 г

28

з ягідним кремом

98

98

ЧАЙ RONNEFELD / 600 мл

КРУАСАН / 90 г

28

ТОРТ від карамель кафе
«БЕЗЕ» / за 100 г

40

МОРОЗИВО / за 100 г

35

шоколад/ ягідний джем

шоколадне з фундуком

82

шотландія
глен тарнер 15 y.o.
олд палтні 12 у.о.
чівас регал 12 у.о.
томатін 18. у.о.
манкі шоулдер
смок стак

кальвадос мать’є п’єрре
граппа ноніно

88
165
130
295
120
130
110
88
70
130
85
85
75
140
130

БРЕНДІ / 50 мл
45

DISTIL №9

абсолют
pisco capel

55
60
130
38
38
75

78
110
48
48
68

98
75
75

75
69
65
65
220

КОНЬЯК / 50 мл
гуде VS
клод шательє ХО
мартель VS

АЛЬТЕРНАТИВА
CHEMEX / 250 мл
POUR OVER V60 / 250 мл

40
40

18
42
25
19
19
25

ліллет бланк
вермут б’янко, россо, драй
люстау вермут херес

ВИНО
Tuella Douro red
Fustanova blanc
Saperavi Agmarti red
Sherry blanc
Madeira blanc

120
170
165

45
26
85
100 мл

40
44
40
42
72

ЕСПРЕСО / 30 мл

25

КАВА З МОЛОКОМ / 90 мл

30

АМЕРИКАНО /100мл

25

КАПУЧИНО /310мл

34

ORANGE КАПУЧИНО /280мл

46

РАФ ванільний /310мл

38

ФЛЕТ ВАЙТ /150мл

48

ДЕКАФІНАТО /30мл

35

ФІРМОВИЙ КАКАО /310мл

42

HOT DRINKS / 300 мл
RUBY ROSE

56

CRANBERRY WHISKEY

56

пряне червоне вино, віскі,
журавлина та спеції

SPICE BEER

52

збитень, дистилят, імбир,
біле вино та спеції

ЄГЕРМЕЙСТЕР

68

БЕХЕРОВКА

55

АМАРО МОНТЕНЕГРО

68

АБСЕНТ

45

PIMM’S №3

95

ДЖИН / 50 мл
бомбей сапфір
хендрікс
танкірей тен

85
130
130

100 мл / 750 мл

ЛІКЕР / БІТТЕР / 50 мл
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25

ДІЖЕСТИВ / 50 мл

просекко екстра драй 75 / 562
артемівське брют/напівсолодке 28 / 210
ламбруско б’янко кавічолі 42 / 315

драмбуі
бейліс
апероль
кампарі
чінар
амаро аверна

РИСТРЕТО / 15 мл

пряне червоне вино,
лікер мандарин, морс, сироп роза

ДЕВАЙТІС / 500 мл
БОРЖОМІ /330мл
ТОНІК /500мл
ПЕПСІ /330мл
СІК САНДОРА /250мл
CЕВЕН АП /500мл

ІГРИСТІ

РОМ / 50 мл
плантейшн дарк
сейлор джеррі
кашаса
аплтон естейт
закаппа

42

АПЕРИТИВ / 50 мл

ТЕКІЛА / 50 мл
мескаль бенева
есполон бланко 100%
есполон репосадо 100 %

ассам барі, ерл грей, зелений,
жасмин, моргентау, велнес,
солодкі ягоди, крем оранж, ромашка,
білий фруктовий, трави та імбир

НАПОЇ

ФРЕШ / 250 мл

ДИСТИЛЯТ / 50 мл

шабо 5* резерв

44

ОБЛІПИХОВИЙ
з розмарином та імбирем

з вершковим кремом та
карамеллю

ВІСКІ / 50 мл

канада / японія
ТАП 357
нікка олл молт

44

ЦИТРУС
з кленовим сиропом

з шоколадом та ягодою

кроненбург бланк / 250 мл / 500 мл 22/44
грімберген темне /330мл / 500 мл 37/56
варштайнер б/а пл. /330 мл
55

США
хевен хілл 4 у.о.
хевен хілл елайджа 12 у.о.
джек деніелс 6 у.о.
фоур розіс
wild turkey 101

44

ЖУРАВЛИНА
з бузиною та яблуком

КРАМБЛ мигдалевий / 110 г 48

АПЕЛЬСИН
ГРЕЙПФРУТ
АНАНАС
МОРКВА
ЯБЛУКО
СЕЛЕРА

ірландія
райтерс тірс 6 у.о.
джемісон 6 у.о.

КАВА

ПЕЧИВО шоколадне / 120 г 36

ПИВО

джин, сухий вермут, кордіал
огірка та розмарину, тонік

бурбон на яблуках, сауер,
медовий сироп, сироп кориці,
біттер peychaud’s

JAMAICAN
SUMMER

78

TONKA BEAN

84

98

HOT DOG

МЕЛТ

САЙДС

салатом айсберг, яйцем,
сиром горгонзола,
японським майонезом,
картоплею фрі, салатом та соусом

ЗІ СВИНИНОЮ
PULLED PORK / 560 г

СУП
48

з гірчичним релішом,
котлетою з яловичини,
сиром моцарела, томатом,
джемом з бекону, картоплею фрі,
салатом та соусом

З ТЕЛЯТИНОЮ / 590 г

з зеленим салатом, чері, огірком,
кунжутом та горіховим соусом

КЛЕМ ЧАУДЕР / 250 г

«NO NAME» / 560 г

ЧАЙ БЕЗ ЧАЮ / 600 мл

ДЕСЕРТ

95
85
42
57
52
57

КОКТЕЙЛІ 0+
№02 / 450 мл

45

№03 / 450 мл

45

кокосовий крем, журавлина,
м’ята, сік ананасу
пюре юзу, сироп ананас,
сік яблучний, тонік

https://www.facebook.com/LutskBAR11
https://www.instagram.com/gp_bar11

