САЛАТИ / SALADS

uah

МОРЕПРОДУКТИ / SEAFOOD

g

uah

ГАРНІРИ / GARNISHES

g

uah

Вегетаріанський салат з авокадо
350
на грилі та огірками
Vegetarian salad with grilled avocado
and cucumbers

240

Філе дорадо з соусом юдзу
Dorado ﬁllet with yuzu sauce

260

330

Паровий рис Гохан
Steamed gohan rice

150

110

400

340

110

280

Японський рис з овочами
Japanese rice with vegetables

150

Салат з теплих баклажанів
400
та свіжих томатів
Warm eggplant salad with fresh tomatoes

Японський рис з лангустинами
Japanese rice with langoustines
Локшина по-сингапурськи
Singapore noodles

400

360

Шпинат
Spinach

110

130

Салат з помідорів, тунця
350
і деревним грибом
Tomato, tuna and muer mushroom salad

320

Равіолі з морепродуктами
Seafood ravioli

200

370

Картопляний мус з трюфелем
Truﬄe potato mousse

150

130

Салат з лангустинами
та домашньою страчателою
Langoustine Salad with homemade
Stracciatella

250

370

Лангустини Josper з рожевими
томатами та юдзу
Josper langoustines with pink
tomatoes and yuzu sauce

250

380

Брокколі на грилі з соусом васабі
Grilled broccoli with wasabi sause

150/30

130

200

150

Салат з теплим вугрем
Warm eel salad

230

390

Смажений восьминіг
з картопяним мусом
Fried octopus with potato mousse

200

810

Боби едамаме з мальдонською сіллю
Edamame beans with Maldon salt

Лосось запечений з соусом понзу-чилі
Baked salmon with ponzu chili sauce

230

440

ДЕСЕРТИ / DESSERTS

g

uah

Банановий кейк з морозивом жасмин
Warm caramel banana cake

130/50/50 190

Моті Лайм-Імбир
Motchi (Lime-Ginger)

100

180

100

180

125/50

220

g

ЗАКУСКИ / APPETIZERS

g

uah

Запечений баклажан з томатами
Roasted eggplant with tomatoes

230

150

СУПИ / SOUPS

g

uah

400

210

Курка Гунбао
Kung Pao chicken

150

210

Суп Місо з Тофу та білою рибою
Miso soup with tofu and white ﬁsh

000

310

Зелена спаржа з пармезаном
170
і голандським соусом
Asparagus with parmesan and Dutch sauce

240

Гаспачо
Gazpacho
Суп Том Ям з лапшою та лангустинами
Langoustine Tom Yam with noodles

400

Тартар з лосося та Авокадо
Salmon tartare with avocado

310

Тартар з тунця та гуакамоле
Tuna tartare with guacamole

150/30
140

Брускета з телячим ребром
та пікантним огірком
Beef rib bruschetta with spicy
cucumbers

230

Лангустини васабі
Wasabi langoustines

120

Попкорн з лангустинів з томатним шисо 200/20
Langoustine popcorn with tomato
shiso sauce
Тартар з лангустинів з трюфелем
та гуакамоле
Langoustine tartare with guacamole
and black truﬄe

180

Перуанське гуакамоле
Peruvian guacamole

250

330
380

380
390

410

450

330

М‘ЯСО / MEAT

g

uah

Японський рис з куркою
Japanese rise with chicken

400

180

Телячі язички з соусом
300
з чорного перцю
Телячі язички з соусомз чорного перцю

360

Josper котлети з яловичини
400
та картопляний мус
Josper beef patties with potato mousse

390

РОЛИ/ ROLLS

g

uah

Рол Три риби
Three Fish

190/50

270

Рол Каліфорнія з лососем
California with salmon

230/50

280

Моті Малина-Пломбір
Motchi (with cream mousse
and raspberry-ginger coulis)

Рол Філадельфія-карамель з лососем
Caramel Philadelphia with salmon

230/50

300

Моті тірамісу-кокос
Motchi tiramisu -coconut

Рол Зелений дракон
Green Dragon

220/50

380

Веганський десерт з лічі та Тапіока
195
Vegan dessert with lychee and tapioca

260

Рол Фрай з морським ребінцем
та вугрем
Fry roll with scallop and eel

190/50

420

Холодний кокосовий мус
з манго та лохиною
Cold coconut mousse with mango
and blueberry

270

200

390

Курча з соусом місо
Miso baby chicken

400/50

Яловича вирізка зі спаржею
Beef tenderloin with asparagus

290

410

Філе качки з абрикосовим теріякі
та редисом
Duck ﬁllet with apricot teriyaki
and raddish

370

460

ЩОБ ПЕРЕГЛЯНУТИ МЕНЮ З ВИННОЮ КАРТОЮ ТА БАРНИМ МЕНЮ,
ПРОСКАНУЙТЕ QR КОД ЗА ДОПОМОГОЮ КАМЕРИ ВАШОГО СМАРТФОНУ
SCAN WITH YOUR SMARTPHONE'S CAMERA FOR FULL MENU
WITH WINE & BAR LIST
PASSWORD: NewManHotel

Contains allergens / Наявність алергенів

Якщо Ви маєте будь-які побажання, повідомте про це вашому офіціанту — ми зробимо замовлення відповідно до Ваших вподобань. Всі ціни вказані з врахуванням 20% ПДВ та 5% акцизного збору. Сервісний збір у розмірі 10% буде додано до фінальної вартості Вашого замовлення. Споживання сирого чи напівсирого м'яса, птиці, морепродуктів, молюсків чи яєць може збільшити ризик інфекційних
захворювань. / If you have any dietary requirements, our chefs would be pleased to prepare your meal accordingly. Prices inclusive of 20% VAT and 5% excise duty. 10% service charge will be added to your bill. Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellﬁsh or eggs may increase your risk or foodborne illness.

