MEНЮ

Gusto Gastro Salon
www.gusto.rv.ua

СУПИ

Вихід, г

Ціна, грн

350

58 ₴

350

198 ₴

350

188 ₴

350

238 ₴

350

68 ₴

Вихід, г

Ціна, грн

190

218 ₴

280

268 ₴

260

298 ₴

250

298 ₴

300

278 ₴

200

138 ₴

250

188 ₴

240

148 ₴

290

128 ₴

Суп дня
Рамен
(бульйон мікс з локшиною, куркою су-від,
шпинатом та перепелиним яйцем)

Том Ям Кунг
(гострий тайський суп з кокосовим молоком, тигровою креветкою, шампіньйонами)

Суп томатний з оливками
(томати, бекон, грецькі оливки)

Суп з цвітної капусти та
лососем гарячого копчення
(цвітна капуста, цибуля порей, лосось
гарячого копчення, вершки)

Бульйон
(бульйон мікс з локшиною, куркою су-від,
шпинатом та перепелиним яйцем)

САЛАТИ

Салат з Хамоном та грушею
(хамон Serrano, груша конференція, салат мікс, олія оливкова Casas de Hualdo)

Салат з лососем гарячого
копчення
(салат мікс, томати чері, огірки, перець
болгарський, мікрогрін, заправка на
основі оливкової олії, білого оцту та
діжонської гірчиці)

Салат з морськими гребінцями
(салат мікс, томати чері, пюре із авокадо,
мікрогрін, заправка на основі оливкової
олії та білого оцту)

Салат з сиром Шевр
(салат мікс, томати чері, мікрогрін, горіх
кедровий, сир м'який козиний, заправка
на основі полуниці, бальзамічного оцту
та оливкової олії)

Поке
(філе лосося, тунця, авокадо, томати
чері, огірок, заправка з оливкової олії та
соєвого соусу)

Салат з прошутто Котто
(прошутто Котто, авокадо, томати чері,
перць болгарський, оливки, салат мікс,
заправка гірчично-медова)

Цезар з лососем
(філе лосося, огірки, томати чері, чіпси з
Грано Падано, мікс салатів, заправка на
яєчних жовтках та анчоусах)

Салат з двома видами м'яса
(яловичина су-від, курка су-від, томати
чері, мікс салатів, заправка на основі
гірчиці, сметани, соусу табаско)

Цезар
(огірок, томати чері, чіпси з Грано Падано, мікс салатів, філе курки су-від, заправка на яєчних жовтках з анчоусами)
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САЛАТИ

Вихід, г

Ціна, грн

200

168 ₴

230

153 ₴

290

138 ₴

Вихід, г

Ціна, грн

Салат з качинкою грудкою
(смажена качина грудка, томати чері,
огірок, мікс салатів, кінза, оливкова олія,
лимонний фреш)

Нісуаз
(тунець блю-фін, томати чері, мікс
салатів, яйце перепелине, стручкова
квасоля, мікрогрін, заправка на основі
гірчиці, сиру Дорблю та оливкової олії)

Салат овочевий
(салат мікс, томати чері, огірки, перець
болгарський, авокадо, редька арбузна,
заправка на основі горіхів кеш'ю)

УСТРИЦІ

55 ₴
108 ₴
166 ₴
50 ₴
50 ₴

Святий Патрік №3
Чорна королева
«Рожева Тарбур'єш»
Соус до устриць імбирний
Соус до устриць винний

ЗАКУСКИ

Вихід, г

Ціна, грн

100

178 ₴

110

128 ₴

200

138 ₴

1 шт

48 ₴

200/100

128 ₴

200/100

98 ₴

Вітрина з делікатесами
(асортимент сирів та сиров'яленого
м'яса, запитуй у офіціанта)

Карпачо з маринованого
лосося
(маринований лосось в цедрі лайма та
лимона, фісташкове песто, японський
майонез, мікрогрін)

Карпачо з маринованої
яловичини
(тонко нарізана яловича вирізка, маринована у спеціях з лимонним песто,
прикрашена міксом салатів та чипсами
з Грано Падано)

Запечений Камамбер
(сир Камамбер маринований кропом
та медом, прикрашений перцем розе,
подається з хрусткими крутонами)

Темпура креветка
(тигрова креветка смажена в клярі з
трьох видів борошна)

Лососеве парфе
(ніжний паштет з філе лосося, вершки,
тости з житнього хліба)

Куряче парфе
(ніжний паштет з курячої печінки, тости
з багета, соління)
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ЗАКУСКИ
Амісбуш з тунцем
(маленька легка закуска з тунцем,
подається на сирному печиві)

Амісбуш з лососем
(маленька легка закуска з лососем,
подається на сирному печиві)

Амісбуш з креветкою
(маленька легка закуска з креветкою,
подається на сирному печиві)

Амісбуш з куркою
(маленька легка закуска з куркою сувід, подається на сирному печиві)

Фалафель
(нут, кінза, петрушка, часник з соусом
Тензюю)

А-ля Вітелло тонато
(тонко нарізана яловичина, соус з консервованого тунця, оливок та каперсів)

Гарячі курячі крильця з
соусом чилі
(курячі крильця, бекон, соус чилі власного виробницта)

Фіш енд чіпс
(філе білої риби з соусом тартар та
картоплею фрі)

Вихід, г

Ціна, грн

70

38 ₴

70

38 ₴

80

58 ₴

80

28 ₴

200/30

78 ₴

130

128 ₴

за 100г

70 ₴

100/50

98 ₴

160

148 ₴

200

188 ₴

100/70

148 ₴

Тартар з яловичини
(маринованя яловича вирізка, томати
чері, каперси, мікрогрін, діжонська
гірчиця, соус табаско, оливкова олія)

Тартар з лосося
(мариноване філе лосося, пюре із
авокадо, мікс салатів, мікрогрін, перець
чилі, оливкова олія)

Террін з телятини
(телятина, копчена свинина, фісташки,
бренді, курага та спеці, соленостії:
традиційна страва французької
кухні, дещо середнє між запіканкою та
паштетом)
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ВАЖЛИВІ СТРАВИ

Вихід, г

Ціна, грн

за 100г

188 ₴

за 100г

118 ₴

за 100г

128 ₴

за 100г

118 ₴

за 100г

148 ₴

за 100г

148 ₴

за 100г

188 ₴

за 100г

208 ₴

за 100г

298 ₴

за 100г

118 ₴

за 100г

148 ₴

за 100г

118 ₴

за 100г

178 ₴

за 100г

138 ₴

Лосось з філадельфією
(готується за технологією су-від, подається з сиром філадельфія, бобами едамаме,
зеленим горошком, спеціями /часник,
цибуля/, оливковою олією)

Стейк
(зовнішня яловича вирізка з сухою
витримкою протягом п'яти днів, подаєтся
порізаною, полита коричневим маслом та
посипана морською сіллю)

Каре телятини з ожиновим
соусом
(готується за технологією су-від, подається з фаршированим перцем-міні)

Індичка під соусом з оливок
та кремом із броколі
(готується за технологією су-від, подається з кремом із броколі та сиру Дор
Блю, соусом на основі концентрованого
бульйону та оливок)

Червоний окунь Унагі
(філе червоного окуня з соусом Унагі,
спаржева квасоля в беконі)

Качина грудка
(качина грудка су-від, пюре із селери з
додаванням еспрессо, соус на основі
м'ясного бульйону, моркви та селери,
маринована міні-цибуля)

Смажені тигрові креветки з
пряним маслом
(кінза, імбир, часник, перець чилі)

Палтус
(готується за технологією су-від, подається під креветочним соусом)

Каре ягняти
(каре ягняти мариноване в спеціях, готується за технологією су-від, подається з
соусом із баклаклажана, гарнірується філе
з помідорів та болгарського перцю)

Свинина з фісташковим песто
(внутрішня свинна вирізка су-від, загорнута в бекон, подається з пюре із зеленого
горошку)

Смажений кальмар з пікантним маслом
(картопля нуазет, соус на основі грецького йогурту)

Свининий ошийок
(свинний ошийок су-від, гратен з картоплі, цибуля темпура, пюре із часника, соус
з червоного вина)

Філе телятини з м'ясним
соусом
(філе телятини су-від в спеціях, шампіньйони, оливкова олія, соус Деміглас)

Бараняча голяшка
(готується за технологією су-від, молода
капуста, фенхель, сир Грано Падано, мікс
салатів, мікрогрін, соус до баранини)
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ХЛІБ
Хлібна корзина

ГАРНІРИ
Стір фрай з овочів
(кукурудза бейбі, стручковий зелений
горошок, цукіні)

Картопля фрі
(з соусом тартар)

Дитяча фрі
(з кетчупом)

Картопля запечена
(з соусом тартар)

Овочі тушковані у вершках
(кукурудза бейбі, стручковий зелений
горошок, цукіні)

Пікантна брокколі
(оливкова олія, перець чилі, часник,
соєвий соус)

Запечений рис зі шпинатом
та вершками

Вихід, г

Ціна, грн

150/20

38 ₴

Вихід, г

Ціна, грн

300

88 ₴

160

48 ₴

160

58 ₴

200

38 ₴

300

108 ₴

200

98 ₴

200

78 ₴

150

38 ₴

Вихід, г

Ціна, грн

600

298 ₴

300

188 ₴

(рис, шпинат, сир Грано Падано)

Тальятеле
(паста власного виробництва)

ПАЕЛЬЯ
Паелья Gusto
(рис, курка, креветки, кальмар, палтус,
мідії, овочі)

Міні-паелья Gusto
(рис, курка, креветки, кальмар, палтус,
мідії, овочі)

Можливі додатки
(креветки, мідії, кальмар, восьминіг, морський гребінець, курка)
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ПАСТА
Паста Італійська зі свинною
грудинкою
(паста власного виробництва з борошна
твердих сортів, традиційний соус з сиру
та яєчних жовтків)

Паста з моцарелою
(паста власного виробництва з борошна
твердих сортів, соус Песто, моцарела)

Вихід, г

Ціна, грн

250

108 ₴

250

129 ₴

250

169 ₴

300

229 ₴

250

179 ₴

300

169 ₴

300

79 ₴

250

129 ₴

250

99 ₴

250

119 ₴

250

199 ₴

Паста з креветками
(паста власного виробництва з борошна
твердих сортів, вершковий соус, перець
чилі, тигрова креветка)

Паста з морепродуктами
(паста власного виробництва
з борошна твердих сортів, вершковий
соус, креветки, мідії, лосось, кальмар)

Паста з лососем
(паста власного виробництва
з борошна твердих сортів, вершковий
соус, філе лосося)

Паста з яловичиною
(паста власного виробництва з борошна
твердих сортів, червоний соус, яловичина
су-від)

Паста Primavera
(паста власного виробництва з борошна
твердих сортів, кукурудза бейбі, томати
чері, цукіні, зелений горошок)

Паста сирний мікс
(паста власного виробництва з борошна
твердих сортів, сири: Дор Блю, Фоль Епі,
Чеддер)

Паста дитяча
(паста власного виробництва з борошна
твердих сортів, курка, масло)

Паста з томатами
(паста власного виробництва з борошна
твердих сортів, томати чері, помідори, сир
Грано Падано, масло)

Паста з мідіями
(паста власного виробництва з борошна
твердих сортів, новозеландські мідії та
соус на основі в'ялених томатів)
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ЯПОНСЬКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Рол Ебі магуро

(креветка-темпура, тунець блю фін, авокадо, огірок, соус унагі, соус спайсі)

250

218 ₴

300

228 ₴

250

218 ₴

250

218 ₴

300

238 ₴

240

248 ₴

170

168 ₴

250

188 ₴

250

148 ₴

210

78 ₴

290

198 ₴

240

118 ₴

250

148 ₴

255

228 ₴

255

228 ₴

Рол Спайсі
(вугор, гриб шиїтаке, авокадо, огірок, сир
філадельфія, соус унагі, соус спайсі, ікра
летючої риби)

Рол Королівський
(лосось, тигрова креветка, тунець блю фін,
ікра летючої риби, огірок, сир філадельфія,
соус унагі)

Рол Сяке-темпура
(смажений в темпурі з лососем та сиром
філадельфія)

Рол Хіросіма
(лосось, тунець блю фін, огірок, авокадо,
чорнило каракатиці, соус гострий тайський, соус спайсі)

Білий дракон
(креветка-темпура, вугор, папір рисовий,
сир філадельфія, авокадо, манго, кунжут,
соус унагі)

Абурі рол
(креветка-темпура, лосось, огірок)

Хокайдо рол
(тунець блю фін, папір рисовий, ікра летючої риби, сир філадельфія, манго, огірок)

Аргентина рол
(лосось, манго, сир філадельфія, кунжут)

Філадельфія грін
(авокадо, огірок, сир філадельфія, чорний
кунжут)

Червоний дракон
(лосось, креветка-темпура, сир філадельфія, авокадо)

Які дракон
(тигрова креветка, ікра корюшки, ананас,
гострий соус кімчі, обсмажується в хрусткому клярі)

Абогадо унагі рол
(вугор, авокадо, омлет тамаго, кунжут,
огірок, соус унагі)

Валабі рол
(обпалений лосось, вугор, сир філадельфія)

Імператорський дракон
(креветка-темпура, вугор, авокадо, огірок,
кунжут, соус унагі)
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ЯПОНСЬКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Рол Gusto

(лосось, омлет, огірок, авокадо, сир філадельфія, хрустка шкірка лосося)

Філадельфія лайт
(лосось, сир філадельфія)

Філадельфія шик
(авокадо, сир філадельфія, лосось, ікра
лососева, соус унагі, майонез)

Хотате рол
(морський гребінець, лосось, авокадо,
огірок, майонез, ікра летючої риби)

Авокадо-цукіні
(авокадо, цукіні, кунжут, майонез)

Гейша в кімоно рол
(тигрова креветка, лосось, сир філадельфія, авокадо, огірок, лимон)

300

168 ₴

240

158 ₴

240

158 ₴

280

208 ₴

210

68 ₴

300

198 ₴

255

208 ₴

235

158 ₴

270

148 ₴

220

118 ₴

220

118 ₴

290

248 ₴

245

118 ₴

Чуко-філа рол
(лосось, тунець блю фін, вугор, ікра
лососева, хіяші вакаме, сир філадельфія,
авокадо, соус унагі)

Бонсай рол
(лосось, ікра летючої риби, морква, сир
філадельфія, авокадо)

Зелений дракон
(тигрова креветка, сир філадельфія, авокадо, соус кімчі, огірок)

Гейша рол
(тигрова креветка, сир філадельфія, авокадо, огірок, лимон)

Норвен рол
(лосось, тунець блю фін, крабова паличка,
сир філадельфія, авокадо, соус унагі)

Унагі авокадо
(вугор, авокадо, майонез, соус унагі)

Кунсей рол
(лосось, авокадо, сир філадельфія,
кріпсі, кунжут, соус спайсі, соус тайський
гострий)

Ця брошура являється рекламною продукцією, оригінал меню та інша
інформація знаходяться у адміністратора
* Розрахунок проводиться у національній валюті гривні

