До пива

Закуски

Салати

Пивні сигари
(6шт) 80.
Чіпси картопляні фірмові
(40г) 35.
Фріто-місто з дуже дрібної рибки
(150г) 65.
Кальмари смажені з соусом тар-тар (150г) 140.
Лиманська креветка з лимоном
(100г) 65.
Хвости королівських креветок
(160г) 240.
Вуха фірмові копчені у лаваші
(200г) 80.
Смачна солона риба
(100г) 65.
Смажений арахіс
(50г) 35.

Ікра щуки в бульці
(150г) 150.
Закуска «Хрещений батько»
(250г) 75.
М’ясна тареля власного копчення
(220г) 100.
Форшмак (в банці)
(100г) 70.
Apple ципа (крем з печінки курча та
(150г) 100.
луковим конфітюром)
Карпаччо із телятини з пармезаном,
мікс салатом і песто
(200г) 185.
Сири з фруктами
(200г) 130.
Камамбер в хрусткому тісті
(150г) 140.
Прошутто з томатами, рукколою та
крем-сиром
(150г) 105.
Оселедець з маринованою цибулею та
печеною картоплею
(350г) 70.
Квашені овочі та фрукти
(500г) 75.

Салат «Корбетт»
(300г) 165.
Салат з лососем та яйцем пашот
(240г) 190.
Салат з гриль овочами та
сиром фета
(250г) 120.
Салат севіче з тунцем, гребінцем
та лососем
(300г) 220.
Салат «Олів`є» з куркою гриль та
копченням
(250г) 130.
Салат «Цезар» з куркою гриль
(300г) 155.
Ікра з печених овочів
(250г) 75.
Салат з томатами, огірками, солодким
перцем та цибулею (заправлений запашною
олією або сметаною)
(350г) 80.

хіт
рекомендуємо
новинка від шефа

Хліб
Хлібний кошик з томатним вершковим маслом
(білий на заквасці, гречаний з цибулею, хрустики з
(150г) 35.
прованськими травами)
(5шт) 25.
Тости чіабатти (білі,темні)

В нашому пабі пивна система миється двічі на добу, вранці та ввечері.

М’ясоясо

Телячі щоки (дуже ніжні) з селеровим пюре, брокколі та глазурованою морквою (400г) 160.
Стейк фірмовий «Corbett» з анчоусним маслом (рібай) (від 250г) ціна за (100г) 85.
Стейк пепер в глазурі з міксом салатів (біток) (від 250г) ціна за (100г) 95.
Стейк філе-міньйон з анчоусним маслом (250г) 250.
Пательня з біф-філе та овочами на східний манер (450г) 220.
Рулька зі скоринкою, часником, тушкованою капустою і соусами (750г) 230.
Реберця BBQ (томлені шість годин), з соусом та огірками (400г) 220.
Бургер Фірмовий, подаємо з салатком, картоплею по-ірландськи або фрі (350г) 170.

Птиця

Курячі крильця з медом та сезамом (5шт)130.
Пів курча (сувід) з горіховою скоринкою та овочами гриль (400г) 160.
Курча табака смажена на пательні з часниковим соусом (350г) 220.

Риба

Стейк з лосося в унагі з міксом салатів та гриль лимоном (200г) 230.
Судак під пармезановою скоринкою у вершковому соусі та червоною ікрою (250г) 230.
Мідії живі ніжні з вершками, пореєм, каперсами та вином (500г) 185.
Мідії живі гострі з ковбасками, в’яленими томатами та чіабаттою (500г) 185.

Ковбаси

Ваше весілля або ваших дітей.
Банкетна зала «CorbettHall»
види прожарювання м'яса
RARE (сирий, обсмажений зовні, червоний всередині)
MEDIUM RARE (середньо-сирий стейк з кров'ю, червоно-рожевий всередині)
MEDIUM (середньо прожарений стейк, рожевий всередині) - найбільш популярна ступінь прожарювання
MEDIUM WELL (майже прожарений стейк, світло-рожевий всередині)
WELL DONE (повністю готовий, але «Corbett» настійно
не рекомендує)

усі ковбаси від 170 г.

«Чорізо» гостра (порося), власного виробництва (100г) 80.
Франкфуртські (філе курча), власного виробництва (100г) 80.
«Мергез» (ягня), власного виробництва (100г) 80.
«Нюрнберг» (яловичина, порося), власного виробництва (100г) 80.
Копчені мисливські (порося) (100г) 80.
Ковбаси подаємо з гірчицею, вершковим хроном, аджикою та
тушкованою капустою або печеною картоплею на вибір

- зкачуй додаток з карткою
постійного гостя
- пред'яви карту та отримай бали
- обмінюй бали на подарунки
Додаток є у магазині додатків вашого
смартфона, або за посиланням
mkarta.com/1554

Юшки та солянки

Сніданки

Крем-суп з гарбуза в пляшці з фетою, прошутто
та в’яленими томатами
Солянка збірна м`ясна
Навариста юшка з молодими жовтками та «затіркою»

(400г) 65.
(400г) 90.
(400г) 50.

(200г) 90.

Сирники зі сметаною та конфітюром
Сніданок ДЖИМІ КОРБЕТТА
(яйця, бекон, салат овочевий, соус тар-тар, чіабатта)

(350г) 75.

Страви на компанію
Дошка до настоянок

Дошка до пива

Свиняча рулька з часником, курячі крильця,
вуха вірмові копчені у лаваші, реберця BBQ,
картопля по-ірландські з часником, овочевий салат,
гірчиця, аджика, хрін

Смажені кальмари, хвости королівських креветок ,
пивні сигари, креветка лиманська з лимоном,
фріто місто з малої рибки, чіпси картопляні фірмові,
соус тар-тар, соус чілі

(1900г) 780.

(700г) 600.

У НАС Є БАНКЕТНА ЗАЛА

CORBETT HALL
банкетна зала на 120 гостей

Якщо вам потрібно провести весілля, День народження або інше свято, покличте адміна - наших красунь Аліну або Елю.
Вони Вам усе розкажуть та покажуть!

Солодке
Торт «Корбетт» (хрусткі коржі з кешью, шоколадно-масляний крем)
Моркв’яне тістечко (крем-чиз, цедра, горіхове праліне, грушове компоте)
Фондан (шоколад, амаретто та кулька морозива)
Налисники з сиром запечені в сметані (дуже маленькі)
Панакота (вершки настояні на м’яті, полуничний конфітюр)
Еклер з ванільним кремом, подаємо з італійським какао
Торт «Наполеон» (хрусткі коржі та багато крему )
Морозиво (жирний пломбір) з карамеллю та мигдальним праліне

Картопля по-ірландські
Пюре картопляне
Картопля фрі
Овочі на грилі
Капуста тушкована з кмином
та ковбасками

(250г)
(250г)
(150г)
(250г)

40.
40.
45.
75.

(220г) 40.

Напої прохолодні

Напої гарячі
Чай чорний, з бергамотом, зелений, з жасміном
Чай з смородиною та копченою грушею
Чай обліпиховий з яблуком
Чай з апельсином, імбирем та прянощами
Чай з яблуком, журавлиною, м’ятою і корицею
Чай липовий цвіт
Кава еспрессо
Капучино
Лате
Лате медове
Какао з маршмеллоу
Кава айс крем

(120г) 85.
(150г) 65.
(120г) 80.
(150г) 55.
(150г) 55.
(150г) 50.
(80г) 50.
(150г) 60.

Додатки
до головних страв

(300мл) 35.
(600мл) 65.
(600мл) 65.
(600мл) 65.
(600мл) 65.
(600мл) 40.
(30мл) 25.
(120мл) 35.
(200мл) 40.
(200мл) 40.
(250мл) 30.
(150мл) 40.

Морс (обліпиха, журавлина)
Лимонад з м’ятою
Узвар / ягідний компот
Вода Моршинська газ. / не газ.
Боржомі
Кока-кола
Сік Сандора
Фреш апельсиновий
Фреш грейпфрутовий
Фреш цитриновий
Фреш яблуневий
Фреш з яблук та селери
Фреш з яблук та моркви

(500мл) 50.
(500мл) 60.
(250мл) 20.
(500мл) 40.
(500мл) 60.
(250мл) 30.
(250мл) 20.
(250мл) 75.
(250мл) 85.
(250мл) 75.
(250мл) 40.
(250мл) 55.
(250мл) 40.

ЗАМОВЛЕННЯ ПО КУХНІ ПРИЙМАЄТЬСЯ ДО 23-30, ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ПРОДОВЖИТИ СВІЙ ВЕЧІР ПІСЛЯ 24-00, У ВАС Є ЗМОГА ОРЕНДУВАТИ ЗАЛ ЗА ОКРЕМУ ПЛАТНЮ

