Холодні закуски
Starters

Хрусткі брускети з томатами, базиліком
та цибулею

Вихід, г Ціна, грн
Weight, g Price, UAH

100

65

100

119

100

119

100

135

100

135

Crispy bruschettas with tomatoes, basil and onion

Хрусткі брускети з прошуто, маринованим
персиком та сиром дорблю
Crispy bruschettas with prosciutto, marinated
peach and Dorblu cheese

Хрусткі брускети з анчоусами, томатами,
бальзаміком та руколою
Crispy bruschettas with anchovies, tomatoes,
balsamic and arugula

Хрусткі брускети з крем-сиром, каперсами
та слабосоленим лососем
Crispy bruschettas with cream cheese,
capers and light-salted salmon

Хрусткі брускети з підкопченим ростбіфом,
пармезаном та бальзаміком
Crispy bruschettas with smoked roast beef,
parmesan and balsamic

Тарілка вишуканих сирів: камамбер, дорблю,
пармезан, емменталь, мед та горіхи

200/100 320

Platter of exquisite cheeses: Camembert, Dorblu,
Parmesan, Emmental, honey and nuts

М’ясне плато: салямі Мілано, Нострано,
прошуто, Копа ді Парма, грісіні та маслини

200/50 325

Meat platter: salami Milano, Nostrano, prosciutto,
Coppa di Parma, grissini and olives

Асорті м’ясне українське: домашня ковбаса,
сало, буженина, паштет

200

199

Assorted Ukrainian meat: home-made sausage,
salo (pork lard), roasted pork, pate

Плато морських делікатесів

200/100 495

Seafood platter

Асорті зі свіжих овочів: огірок,
помідор, перець
Assorted fresh vegetables: cucumber,
tomato, sweet pepper

300

105

Холодні закуски
Starters

Карпаччо з сала

Вихід, г Ціна, грн
Weight, g Price, UAH

150/100 115

Carpaccio of salo (pork lard)

Язик заливний

100/50 170

Jellied tongue

Гриби білі мариновані з цибулею

100/50 155

Marinated mushrooms with onion

Рулетики з баклажаном із горіховою начинкою

220

120

250

295

100

90

Eggplant rolls with nut ﬁlling

Млинець з лососем крем сиром
та лососевою ікрою
Crepes with salmon cream cheese
and salmon caviar

Короп фарширований

за
per

Stuffed carp

Оселедець з картоплею та цибулею

100/100 110

Herring with potatoes and onions

Хумус з нутом, кунжутом, лисичками
та чіпсами із бекону

300

228

200

237

200

223

200

350

200

115

Hummus with chickpeas, sesame seeds,
chanterelles and bacon chips

Террін з качиним філе фісташками
та карамелізованим манго
Terrine with duck ﬁllet pistachios
and caramelized mango

Тартар з телятини

телятина, цибуля шалот, огірок маринований, каперси,
перець чілі, перепелине яйце, грінки з тостового хліба,
вершково-бальзамічний соус

Veal tartare

veal, shallots, pickled cucumber, capers, chili peppers,
quail egg, toast, creamy balsamic sauce

Тартар з тунцем

тунець, авокадо, кунжут, рисові чіпси, рибна заправка

Tuna tartare

tuna, avocado, sesame, rice chips, ﬁsh dressing

Соління з бочки

огірки, помідори, крижавки

Pickling from a barrel
cucumbers, tomatoes, cabbage

Салати
Salads

Цезар з куркою / лососем, з перепелиними
яйцями, чері, грінками та пармезаном

Вихід, г Ціна, грн
Weight, g Price, UAH

200 189/245

Caesar with chicken /salmon, with quail eggs,
cherry tomatoes, croutons and parmesan

З маринованого буряка, груші, ківі, чері,
фети та з медово-гірчичним соусом

200

172

200

254

200

237

200

219

200

278

200

256

200

243

200

113

200

95

With marinated beets, pears, kiwis, cherry
tomatoes, feta and honey-mustard sauce

З копченою качкою, гарбузом, томатами чері,
цибулею, пармезаном, насінням та бальзаміком
With smoked duck, pumpkin, cherry tomatoes, onion,
parmesan, seeds and balsamic vinegar

З прошуто, сиром камамбер, дорблю, грушею,
кунжутом та з соусом Гранатовий глясе
With prosciutto, Camembert, pear, Dorblu, sesame
and with pomegranate glaze sauce

З авокадо, томатами, синьою цибулею,
пармезаном, кунжутом, чіпсами з бекону
With avocado, tomatoes, blue onions, parmesan,
sesame seeds, bacon chips

З тунцем, перепелиними яйцями,
авокадо, чері, крутонами та з соусом Унагі
With tuna, quail eggs, avocado, cherry
tomatoes, croutons and Unagi sauce

З креветками, цитрусами, виноградом, кунжутом,
пармезаном та лаймовим соусом
With shrimp, citrus, grapes, sesame seeds,
parmesan and lime sauce

З телятиною, в’яленими томатами, грінками,
печеним перцем, насінням, чилі,
діжонською гірчицею
With veal, sun-dried tomatoes, croutons, roasted
peppers, seeds, chili and Dijon mustard

Традиційне Олів’є під соусом Кабуль
Traditional Olivier salad with Kabul sauce

Салат Грецький з сиром фета
Greek salad with feta cheese

Гарячі закуски
Hot appetizers

Жульєн з куркою, грибами та пряними грінками

Вихід, г Ціна, грн
Weight, g Price, UAH

200

185

150

115

160

245

180

270

200

136

180

237

200

175

200

399

Chicken julienne with mushrooms and spicy croutons

Печінка телятини з карамелізованою
цибулею, яблуком та апельсином
Veal liver with caramelized onion, apple and orange

Листкові конвертики з лососем, шпинатом
та соусом Дорблю
Salmon puff pastry turnover with spinach
and Dorblu sauce

Язик телятини смажений під соусом
із білих грибів з грінками
Fried veal tongue with white mushroom
sauce and croutons

Лаваш із куркою, овочами, зеленню
та сиром сулугуні
Lavash bread with chicken, vegetables,
herbs and suluguni cheese

Сир емменталь, запечений у паніровці
з малиновим соусом
Emmental cheese fried in breadcrumbs
with raspberry sauce

Смажене куряче філе в беконі
з соусом Песто
Fried chicken ﬁllet in bacon with Pesto sauce

Тигрові креветки з гірчичним соусом
та спаржею
Tiger prawns with mustard sauce and asparagus

Перші страви
First courses

Грибний крем-суп із білих грибів та печериць

Вихід, г Ціна, грн
Weight, g Price, UAH

250

150

250

240

250

155

250

99

250

159

250

125

250

78

250

265

Mushroom cream soup of porcini mushrooms
and champignons

Скандинавський вершковий суп з лососем
та овочами
Scandinavian cream soup with salmon
and vegetables

Суп з кролика на вині, з овочами та
з прованськими травами
Rabbit soup made with wine, vegetables
and Provencal herbs

Італійський овочевий суп
Italian vegetable soup

Томатний суп з телятини, з овочами та грінками
Tomato soup with veal, vegetables and croutons

Картопляний суп з трюфельною олією,
грибними чіпсами та беконом
Potato cream soup with truffle oil, mushroom
chips and bacon

Курячий суп з домашньою локшиною
Chicken broth with homemade noodles

Сирний суп з тигровою креветкою,
каперсами та крутонами
Cheese soup with tiger prawns, capers
and croutons

Страви з риби
Fish dishes

Лосось запечений з броколі, помідорами
чері та ікорним соусом

Вихід, г Ціна, грн
Weight, g Price, UAH

250

480

Salmon roasted with broccoli, cherry tomatoes
and caviar sauce

Річкова форель з овочами, мідіями
та гірчичним соусом

200/150 362

Rівер trout with vegetables, mussels and
mustard sauce

Смажений судак зі шпинатом, гарбузовим
пюре та соусом Лемонграс

300

388

1000

2195

250

413

250

224

250

161

Fried zander with spinach, pumpkin puree
and lemongrass sauce

Стейк лосося
Salmon steak

Страви з птиці
Poultry dishes

Качина грудка з карамелізованою
грушею та гранатовим соусом
Duck breast with caramelized pear and
pomegranate sauce

Куряча ніжка із запеченим перцем, картоплею
в розмарині та прованським соусом
Duck breast with pear, wine-soaked grapes
and pomegranate sauce

Куряча грудка з соусом теріякі, салатом
з руколи та помідорів чері
Chicken breast with Teriyaki sauce, arugula
and cherry tomato salad

Філе індички запечене зі сиром Дор Блю,
білими грибами, шпинатом та горіхами
кешью з апельсиновим соусом
Turkey ﬁllet baked with Dor Bleu cheese,
porcini mushrooms, spinach and cashew
nuts with orange sauce

1000/150 1200

Страви зі свинини
Pork dishes

Вихід, г Ціна, грн
Weight, g Price, UAH

300

264

100

110

300

235

380

350

1000

995

280

262

250

341

1000

1780

100

140

Каре свинини з лисичками та пюре із
зеленого горошку
Rack of pork with chanterelles and
green pea puree

Соковитий стейк зі свинини (шия)
із соусом Барбекю

за
per

Juicy pork steak (neck) and barbecue sauce

Філе свинини зі смаженою картоплею
та соусом із білих грибів
Pork ﬁllet with fried potatoes and white
mushroom sauce

Свинячі ребра у медовій глазурі
з кисло-солодким соусом
Honey glazed pork ribs with sweet
and sour sauce

Запечена свиняча шинка
Baked pork ham

Страви з телятини
та баранини
Veal and mutton dishes
Корейка з селеровим пюре,
квасолею у беконі та з соусом
із буряка і хрону
Loin with celery puree, green beans
in bacon, with beetroot and horseradish sauce

Філе телятини в зеленій паніровці
з шафрановим ризото та соусом Деміглас
Veal ﬁllet in herb coating with saffron risotto
and Demi-glace sauce

Запечена теляча шинка
Baked veal ham

Стейк Рібай з домашнім соусом Барбекю

за
per

Ribeye steak with homemade BBQ sauce

Каре баранини з соусом Блю Чіз
Lamb loin with Blue Cheese sauce

1000/150 1400

Гарніри

Side dishes
Картопля на вибір: фрі, пюре, запечена
з розмарином, маслом та зеленню

Вихід, г Ціна, грн
Weight, g Price, UAH

200

48

200

94

200

82

150

95

100

195

200

95

50

32

Potatoes of your choice: french fries, mashed
potatoes, potatoes roasted with rosemary,
with butter and herbs

Овочі-гриль: баклажан, кабачок, перець,
печериці, помідор, цибуля
Grilled vegetables: eggplant, squash, bell peppers,
champignons, tomatoes, onions

Кукурудза-гриль
Grilled corn

Запечений кабачок у паніровці із сиром пармезан
Roasted breaded squash with parmesan cheese

Спаржа у вершковому маслі
Asparagus roasted in butter

Запечена цвітна капуста
Roasted cauliﬂower

Соуси (запитувати в офіціанта)
To ﬁnd out what sauces are available, please
ask your waiter

Гриль мікс
Grill mix

М’ясний гриль мікс
(каре телятини, люля кебаб з баранини,
філе свинини, хачапурі з сиром сулугуні,
шашличок з яловичини та овочами, соус BBQ)

Вихід, г
Weight, g

Ціна, грн
Price, UAH

1350/150 1450

Grilled meat mix
(roasted calf ribs, lamb luleh kebab, pork ﬁllet,
khachapuri (georgian pie) with suluguni cheese,
beef and vegetable skewers, BBQ sauce)

Рибний гриль мікс
(філе лосося, тунець у кунжуті,
філе морського окуня, скумбрія,
тигрові креветки, кальмар смажений,
мідії в мушлях, морські водорості
Чука, соус вершково-рибний)

1350/150 2100

Grilled ﬁsh mix
salmon ﬁllet, sesame crusted tuna,
sea bass ﬁllet, mackerel, tiger prawns,
fried squid, mussels in shells, chuka wakame
seaweed, creamy ﬁsh sauce

Гриль мікс з птиці
(куряче філе смажене в беконі,
качина грудинка, курячі крильця,
шашличок з індика та овочів,
соус вершково-гірчичний)
Grilled poultry mix
(chicken ﬁllet fried in bacon, duck breast,
chicken wings, turkey and vegetable skewers,
creamy mustard sauce)

1300/150 1380

Десерти
Desserts

Штрудель яблучний/вишневий
з морозивом та карамельним соусом

Вихід, г
Weight, g

Ціна, грн
Price, UAH

200/100/30 136/163

Аpple/cherry strudel with ice cream
and caramel sauce

Мусове тістечко Буррата
Burrata mousse cake

Домашнє морозиво в асортименті:
полуниця, ваніль, маракуйя-обліпиха

за кульку
per ball

150

155

50

49

150

140

150

85

150

105

150

180

150

110

100

25

250

20

250

65

250

38

Various ﬂavors of homemade ice cream:
strawberry, vanilla, passion fruit with
sea buckthorn

Шоколадний фондан з морозивом
Chocolate Lava cake with ice cream

Класичний чізкейк з ягодами
Classic cheesecake with berries

Тірамісу
Tiramisu

Мусове тістечко з горіхами в карамелі
Mousse cake with nuts in caramel

Вафельний торт з ягодами
Waffle cake with berries

Хлібна корзинка
Bread basket

Напої
Drinks
Узвар
Uzvar (compote made of dried fruits)

Лимонад
Lemonade

Кава / Чай
Coffee / Tea

Умови проведення бенкету
у ресторані Faber
1. Cork-fee (збір за будь-який вид алкоголю, придбаного поза межами
ресторану) – 100 грн./пл.
Cork-fee не нараховується у випадку замовлення будь-якого алкоголю у
кількості – 1 пл. на 5 осіб.
2. Нарізка (солодощі, фрукти, торти, які придбані поза межами ресторану) –
100 грн. / 1 кг.
3. Безалкогольні напої дозволяється замовляти поза межами ресторану,
при умові придбання у ресторані безалкогольних напоїв у кількості – 250 мл.
на 1 особу. В інших випадках замовлення безалкогольних напоїв поза
межами ресторану не дозволяється.
4. У випадку замовлення напоїв, страв, кулінарних виробів, придбаними
поза межами ресторану, ресторан Faber не несе відповідальність за їх вміст,
наповнення, термін придатності, харчову безпеку та інші фактори, які
можуть завдати шкоду здоров’ю та життю Замовника та його гостей.
5. Мінімальна вартість замовлення на бенкет складає – 850 грн. з 1 особи.
6. Оренда залу (з терасою) не оплачується при умові замовлення на суму
50 000 грн. та більше. В інших випадках Замовнику необхідно оплатити
різницю між складеним замовленням та вартістю оренди, якщо Замовник
бажає, щоб зал (з терасою) були зачинені під індивідуальне
обслуговування.
7. Оренда тераси (без залу) не оплачується при умові замовлення на суму
30 000 грн. та більше. В інших випадках Замовнику необхідно оплатити
різницю між складеним замовленням та вартістю оренди, якщо Замовник
бажає, щоб тераса (без залу) була зачинена під індивідуальне
обслуговування.
8. Позаробочі години ресторану оплачуються у розмірі – 1000 грн./год.

Conditions for holding a banquet
at the Faber Restaurant
1. Cork-fee (charge for any type of alcohol purchased outside the restaurant) –
100 UAH/bottle.
Cork-fee is not charged in case of ordering any alcohol in the amount of 1 bottle
per 5 people.
2. Plate (sweets, fruits, cakes purchased outside the restaurant) - 100 UAH/1kg.
3. It is allowed to order soft drinks outside the restaurant, provided that soft
drinks in the amount of 250 ml. per 1 person are purchased in the restaurant. In
other cases, ordering soft drinks outside the restaurant is not allowed.
4. In case of ordering drinks, dishes, culinary products purchased outside the
restaurant, the Faber Restaurant is not responsible for their content, ﬁlling,
expiration date, food safety and other factors that may harm the health and life
of the Customer and his/her guests.
5. The minimum cost of a banquet order is 850 UAH per 1 person.
6. The rent of the hall (with a terrace) is not paid if the order amount is
50 000 UAH or more. In other cases, the Customer must pay the difference
between the order and the rental price, if the Customer wants the hall (with the
terrace) to be closed for individual service.
7. The rent of the terrace (without the hall) is not paid if the order amount is
30 000 UAH or more. In other cases, the Customer must pay the difference
between the order and the rental price, if the Customer wants the terrace
(without the hall) to be closed for individual service.
8. Off-work hours of the restaurant are paid in the amount of 1 000 UAH /hour.

Банкетне Меню

Banquet Menu

79057, Ukraine, Lviv
vul. V. Antonovycha, 112а
Taurus Business Center
79057, Україна, м. Львів
вул. В. Антоновича, 112а
Бізнес-центр «Таурус»
+38 097 151 22 11
hello@faber-restaurant.com
www.faber-restaurant.com

