
Пропонуємо Вам, прямо з печi, запашний трипiльський «живий» хлiб, 
який випiкають вправнi майстри-пекарi власноруч 

за стародавнiми рецептами! 

ТРИПIЛЬСЬКИЙ ХЛIБ 
Назва 

Хлiбний кошик (8 видiв хлiбцiв) 

Хлiб бiлий «Ароматний» 

Хлiб бiлий «Ароматний»

Хлiб бiлий «Ароматний» 

Хлiб «Ржаний»

Хлiб «Ржаний»

Хлiб «Ржаний»

Хліб «Гречаний»

Хліб «Гречаний»

Хліб «Гречаний»

Лаваш до шашлика 

Лаваш з тандиру

ДОМАШНI НАПОЇ

Морс 

Узвар 

Морс кизиловий 

Медово-м'ятний напiй 

Айран 

• ТРИПIЛЬСЬК.Е •
СОНЦЕ 

Вихiд, гр 

230 

200 

600 

200 

600 

40 

40 

250 

250 

250 

250 

250 

Цiна, грн 

65.00 

30.00 

60.00 

30.00 

60.00 

15.00 

15.00 

25.00 

25.00 

25.00 

30.00 

60.00 

200 30.00 

600 

100 

60.00 

30.00 

170 40.00 

40 15.00



ХОЛОДНI ЗАКУСКИ 

Назва 

Овочi та зелень з грядки 
(томати, огiрки, перець, петрушка, крiп, 
базилiк, цибуля зелена, листя салату) 

Солiння домашнi 
(томати, огiрки, капуста квашена,черемша, 
слива маринована)

Делікатесні сири
(пармезан, камамбер, дорблю, емменталь, 
овечий, мед, горіхи, курага, виноград) 

Вихiд, гр 

300 

450 

200/30/50 

Лiсова закуска 
(паштет з печiнки кролика та пюре селери на вершковiй основi) 

Оселедець по-селянськи

Лосось слабо-солений

М'ясне коло 
(рулет курячий з язиком та гірчичним кремом ,рулет 
свинний з грибами та беконом, буженина запечена в 
аджиці, ковбаса домашня, хрін та зелень) 

lкра щуки з крутонами 

140/30 

100/100 

100/25 

200/30/10 

50/70 

100/50 

Цiна, грн 

165.00 

185.00 

400.00

220.00

145.00 

180.00 

295.00 

365.00

95.00 
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• ТРИПIЛЬСЬК.Е •
СОНЦЕ 

Брускета (з моцарелою та томатами під соусом песто)

Брускета (з лососем с/с, свіжим огірком та вершковим сиром)

Брускета (з ростбифом та солоним огірком
 під гірчично-часниковим соусом)

Брускета (з пармою та сиром дорблю
на горіховому соусі з томатами чері)

Сало "Генеральське"

75 60.00 

75 

75 

75 

85.00 

75.00 

95.00 

Рибне коло 
(лосось с/с, форель, вугор "Унагі", ескалара х/к)

240/40 560.00 



3 

САЛАТИ 

• ТРИПIЛЬСЬК.Е •
COHUE 

Вихiд, гр Цiна, грн 

235 195.00 

260 140.00 

255 240.00 

200 325.00

240 275.00 

Назва 

"Капрезе"
(томати, сир "Моцарела", рукола, соус «Песто») 

"Домашнiй"
(огiрок, перець болгарський, томати, редька, подаеться на 
салатi «Айсберг» з твердим сиром та заправлений 
домашньою сметаною) 

"Цезар"
(куряче фiле, сир «Пармезан», бекон, салат «Айсберг», 
томати «Черi», часниковi крутони, соус «Цезар») 

"Вишуканий"
(вугор «Унагi», сир «Маскарпоне», мікс листя салату, манго, 
соус оливковий) 

"Тар-тар з лосося і авокадо"
(лосось, авокадо, огірок свіжий, томати, рукола, соус 
"Песто" та соус "Лимонно-гірчичний") 

"Атлантика"
(креветки тигровi, морськi гребiнцi, мікс листя салату, 
томати «Черi», соус "Оливковий") 

"Айсберг"
(лосось с/с, сир «Пармезан», манго, авокадо, томати 
«Черi», мікс листя салату, соус оливково-лимонний) 

"Грецький"
(овочевий салат з сиром "Фета" та чорними оливками) 

210 400.00 

200 315.00 

295 180.00 



Назва 

Салат з телятиною
(телятина запечена в тандирі, дайкон, авокадо, 
томати свіжі, огірки свіжі, листя салату, соус 
горіховий)

• ТРИПIЛЬСЬКЕ •
СОНЦЕ 

Вихiд, гр Цiна, грн 

230 270.00 

220 185.00 

4 

Салат з курячою грудкою гриль 
(філе куряче смежене на грилі, ананас, помаранч, 
сир "Філадельфія" горіхи грецькі, мікс листя 
салату, гранатовий соус) 

180 235.00 

180 220.00 Салат з запеченими овочами 
(з теплим сиром камамбер під медово-соєвим соусом)

Салат з качиним філе
(качине філе су-від з яблуками конфі та крем-
сиром "Philadelphia" під апельсиновим та 
вишневим соусом) 

200 185.00 Салат теплий с з курячою печiнкою 
(карамелізована куряча печiнка, мікс листя салату, 
корнiшони та пряний вершковий соус) 

Салат з лососем
(лосось с/с, огірки свіжі,томати в'ялені, рукола, 
оливки, горіхи кедрові, соус лимонно-гірчичний) 

225 285.00 
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ПЕРШI СТРАВИ 

Назва 

Гостинний домашнiй борщик 
(з пампушками та салом) 

Бограч гуцульський (гострий)

Капусняк 
(з бiлими грибами, копченим реберцем у хлiбному горщику)

Солянка м'ясна 

Крем-суп з печериць 

Супчик "Душевний" (з грінками) 

Уха «По-Трипiльськi» 
(з судаком та білим амуром)

• ТРИПIЛЬСЬКЕ •
COHUE 

Вихiд,гр 

350/30/50/ 40/50 

300 

1/330 

350 

250 

300/20 

300 

Цiна, грн 

165.00 

240.00 

155.00 

185.00 

130.00 

105.00 

145.00 

Окрошка
на айрані / на квасі / на кефірі

250 140.00 



ГАРЯЧI ЗАКУСКИ 
ТА МУЧНI СТРАВИ 

• ТРИПIЛЬСЬКЕ •
COHUE 

Вихiд, гр 

100/50/30 

200/50/50 

100/20 

180/40 

200/30/50 

300 

300 

320 

200/30 

200/50 

200/50 

Назва 

Креветки тигрові 
(смажені у кисло-солодкому соусі  "Тар-Тар" із авокадо і томатів) 

Деруни смаженi з грибами та сметаною 

Ковбаски зі свинини по-домашньому 

"Моцарела"
(в мигдальних пластівцях з вишневим соусом)

Хачапурi на мангалi 
(з сиром «Сулугунi» та виноградом) 

Хачапурi з листкового тiста 
(з бринзою та сиром «Сулугунi») 

Хачапурі на мангалі (з твердим сиром та "Сулугуні")

Голубцi з домашньою сметаною 

Вареники з капустою та шкварками 

Вареники з картоплею, грибами та шкварками 

Вареники з м'ясом та шкварками 200/50

Цiна, грн 

390.00 

125.00 

85.00 

205.00 

245.00 

145.00 

145.00

145.00

135.00 

95.00 

95.00 

155.00

6

Крученики з курячого філе
(фаршировані сиром "Моцарела" у беконі  
на парових овочах з соусом "Дор-блю") 

160/40/50/30 235.00

150/20/20/20 Мамалига (зi сметаною, шкварками та бринзою) 125.00 

Карасики смаженi рiчковi (страва вагова) 

110/110/30 240.00 Філе індички 
(з овочевим соте та сиром фета під пряним соусом) 



7

OCHOBHI СТРАВИ 
3 РИБИ ТА М'ЯСА 

Назва 

Стейк з лосося на овочевiй подушцi 
(лосось, печерицi, спаржева квасоля, томати «Черi», 
з вершково-грибним соусом) 

Судак із печі
(на овочах у вершках під оливковим соусом "Скампі") 

Котлетки з кролика з маринованою селерою 

Пельменi з соусом «Дорблю» 
та бiлими грибами 

Стейк вiд Шефа 

Каре телятини су-від 
(з айвою під винно-вишневим соусом)

Пательня з куркою 
(куряче фiле, болгарський перець, стручкова квасоля, 
кукурудза, морква, пиво, соус «Унагi», прянощі) 

• ТРИПIЛЬСЬК.Е •
COHUE 

Вихiд,гр 

160/100/30 

140/80/30/10

150/50 

200/100/20 

190/150/70/25 

180/50/15

450 

Цiна,грн 

360.00 

300.00 

230.00 

170.00 

470.00 

380.00 

230.00 

Каре ягняти су-від з овочами 
(під соусом томатна сальса) 

120/80/45 270.00 

Медальони зі свинини  
(зі шпинатним кремом дорблю) 

150/50/30/10 260.00 

Філе сібаса на гарбузовому кремі 80/60/55 280.00 

Золотистий білий амур
(на вершково пряних овочах з зеленим соусом)

120/80/40 265.00 

Медальони з телятини у травах
(на подушці зі шпинату під соусом п'яти перців) 

240 350.00 

- 



МЕНЮ 3 ВIДКРИТОГО ВОГНЮ

Назва 

Лаваш з бринзою та томатами до шашлику 

Лаваш з бринзою, сулугунi та зеленню 

Стейк з лосося  

Дорадо на грилі (страва вагова)

Форель рiчкова (страва вагова) 

Креветки-гриль на шпажцi (страва вагова) 

Шашлик з молочної телятини 

Каре ягняти (Новозеландська баранина) (страва вагова) 

Шашлик з курячого фiле 

Шашлик зi свинини 

Свинина на кiсточцi

Люля-кебаб

Прянi перепела на грилi (страва вагова) 

«Мисливська здобич» (асортi з м'ясних шашликiв) 

«Вечеря рибалки» (асортi з рибних шашликiв)  

Свинi реберця в медово-гiрчичному coyci з тандиру

• ТРИПIЛЬСЬКЕ •
COHUE 

Вихiд, гр 

100 

100 

150/30/10/30

100/20/12 

100/20 

100/50/40 

200/35/40/85

100/20/20 

200/40/85 

200/35/40/85 

250/100/40/85 

220/28/50/85 

100/30 

1000/100/65/200 

800/100/65 

200/50/85

Цiна, грн 

80.00 

90.00 

350.00 

170.00 

170.00

320.00

420.00

520.00

180.00

255.00

260.00

240.00

150.00

1250.00

1650.00

190.00

8 

Каре телятини 200/35/40/85 355.00 
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ГАРНIРИ 

Назва 

Овочi гриль 
(цукiнi, баклажани, перець болгарський, печерицi) 

Картопля смажена з білими грибами 

Картопля запечена в беконi 

Картопля молода з кропом 

Картопля «По-селянськи» 

Картопля з салом iз тандиру 

Картопляне пюре 

Картопля фрi 

Рис з овочами 

Гречана каша з грибами 

• ТРИПIЛЬСЬК.Е •
COHUE 

Вихiд, гр Цiна, грн 

200 115.00

200 115.00 

200 95.00 

200 65.00 

200 65.00 

150 75.00 

200 55.00 

160 65.00 

200 65.00 

270 125.00 

Шпинат у вершках 200 110.00 



ДЕСЕРТИ 

Назва 

Шоколадний фондан

Штрудель яблучний 
(з шоколадним соусом та сорбетом) 

Штрудель вишневий 
(з карамельним соусом та сорбетом) 

Торт "Наполеон" (страва вагова) 

Торт "Медовик" 

Млинцi з сиром та родзинками 

Домашнi сирники з джемом та сметаною 

Морозиво в асортиментi 

Фруктовий салат 
(ананас, апельсин, виноград, груша, манго 
та яблуко з персиковим лiкером) 

Вареники з вишнею 

• ТРИПIЛЬСЬКЕ •
COHUE 

Вихiд, гр Цiна, грн 

150 125.00 

170/50/30 140.00 

170/50/30 165.00 

100/30 135.00 

150/45 145.00 

200/50 125.00 

150/30/30 115.00 

50 77.00 

200 115.00 

220/30 95.00 

10 

Карамелізована груша дорблю 120/20 135.00 

Яблучний пай з вяленою журавлиною 150/30 95.00 

Торт парфе (пташине молоко) 100/30 120.00 

art
Машинописный текст

art
Машинописный текст
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СНІДАНКИ

Вихід, гр Ціна, грн

140/100 180.00

180/90/70 180.00

160/70 180.00

250/30/60/20

250/30/30

Назва 

Сніданок №1 
(Скрембл з кукурудзою та зеленою цибулею, 
тости зі смаженими томатами та сиром) 

Сніданок №2         
(Яєчня з беконом, тости з сирною 
пастою, млинці з яблуками та корицею) 

Сніданок №3         
(Омлет з шинкою та зеленню, 
тортілья зі свіжими овочами)

Снiданок №4         
(Каша вівсяна з бананом, родзинками та 
горіхами, круасан з вершковим маслом)

Снiданок №5         
(Сирники з джемом та сметаною)

180.00

180.00
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