
RESTAURANT

БАНКЕТ МӘЗІРІ
МЕНЮ БАНКЕТНОЕ





Салқын баСытқылар 
Холодные закуСки

ассорти казахстан 
казы, шужук, жая

ассорти Мясное 
куриный рулет, язык, ростбиф

ассорти из копченостей 
птицы
индейка, утиное филе, куриное 
филе

ассорти из премиальных 
сортов рыб
семга холодного копчения, 
холодного копчения угорь,
эскалар

ассорти рыбное
семга малосоленая,
форель холодного копчения

ассорти из свежих овощей 
и балканским сыром 
помидоры, болгарский перец, 
огурец, редис, перец чили, сыр, 
зелень

ассорти овощное
помидоры, огурцы, болгарский 
перец, редис, зелень
 
капрезе
сыр мацарела, помидоры, соус, 
зелень, соус песто

овечий мусс с томленой 
тыквой и грецким орехом 
тыква, овечий сыр, мед, грецкий 
орех, зелень

Малосоленый лосось 
со спаржей 
мини рулетики из лосося, спаржа, 
гарнируется свежей зеленью

Сырное плато
сыр с плесенью, сыр моцарелла, 
сыр Камамбер, сыр пармезан, 
виноград, мед, мята, ягода

«қазақстан» жиынтығы
қазы, шұжық, жая

еттің түрлі жиынтығы
тауық орамасы, тіл, сиыр еті

құстар етінен жасалған 
ысталған өнімдердің түрлі 

жиынтығы 
күркетауық, үйрек еті, тауық еті

Сапасы жоғары түрлі 
балықтардан тұратын 

ассорти 
суық ысталған арқан балық, суық 

ысталған жыланбалық

балықтардың түрлі 
жиынтығы

аз тұздалған арқан балық, суық 
ысталған ханбалық

балқан елінің ірімшігі мен 
балауса көкөністердің 

түрлі жиынтығы 
қызанақ, болгар бұрышы, қияр, 

шалғам, чили бұрышы, ірімшік, көк

көкөністердің түрлі 
жиынтығы 

қызанақ, қияр, болгар бұрышы, 
шалғам, көк

капрезе
моцарелла ірімшігі, қызанақ, 

тұздық, көк, песто тұздығы

бұқтырылған асқабақ пен 
грек жаңғағы қосылған 

мусс десерті 
асқабақ, ірімшік, бал, грек жаңғағы

қасқыржем қосылған аз 
тұздалған арқан балық 

арқан балықтан қосылған орама, 
қасқыржем, көкпен безендірілген

түрлі ірімшіктер 
көк ірімшік, моцарелла ірімшігі, 

Камамбер ірімшігі, пармезан 
ірімшігі, жүзім, бал, жалбыз, жидек

5100
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банкет Мәзірі
Меню банкетное



ассорти из солений 
помидоры черри, огурчики, 
патиссоны, квашеная капуста, 
грибы, зелень

запечённый баклажан 
с чесночным соусом
запечённый баклажан 
под томатно-чесночным соусом

русская закуска
Слабосолёная сельдь с луком, 
отварным картофелем и 
малосольными огурчиками

баклажаны с букетом из 
зелени
нежные фаршированные рулетики  
из баклажан

рулетики из говяжьего 
языка
фаршируются сливочным сыром, и     
вялеными помидорами черри

креветки на шпажках
тигровые креветки на подушке 
из  микса салата

Морское ассорти 
«Цунами»
эскалар, форель, кольца кальмара,    
креветки тигровые, мидии, икра 
красная (на 10 персон)

тұздамалардан тұратын 
жиынтығы 

черри қызанағы, қияр, асқабақ, 
ашытылған қырыққабат, 

саңырауқұлақтар, көк

Пісірілген баялды 
сарымсақ тұздығымен 
пісірілген баялды, қызанақ жән 

сарымсақ тұздығымен

Майшабақ дәмтатымы 
пияз қосылған аз тұздалған 

майшабақ, пісірілген картоп пен аз 
тұздалған қияр мен беріледі

Жасыл шөп гүл шоғымен 
баялды 

Толтырылған жұмсақ баялды 
орамдары

Сиыр тілінен орамдар 
Кілегейлі ірімшік пен черри 

қызанақтарымен толтырылған 
орамдар

креветкалар таяқшаларда 
Жасыл салат жапырақтарына 

салынған ала креветкалар

теңіз ассортиі «Цунами» 
эскалар, алабалық, кальмар 

сақиналары, жолбарыс ала креветкалар,  
мидиялар, қызыл уылдырық

 (10 адамға арналған)
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Салаттар
Салаты

Салат из тыквы и козьим 
сыром 
запечённая тыква, свекла, сыр 
козий, руккола, миндальные слайсы

Салат из рукколы 
с креветками под 
медово-бальзамическим 
соусом
руккола, креветки тигровые, 
помидоры черри, грибы 
шампиньоны, анчоусно-горчичная 
заправка

Средиземноморский 
салат с сыром фета 
Сыр фета, редис, помидоры черри, 
перец болгарский, артишок, 
маслины оливки, микс салат

асқабақ пен қозы ірімшігі 
қосылған салат 

пісірілген асқабақ, қызылша, қозы 
ірімшігі, руккола, бадам кесектері

руккола, асшаяндар мен 
бал-бальзамды тұздық 

қосылған салат 
руккола, тигр асшаяндар, черри 

қызанақтары, шампиньон 
саңырауқұлақтары, хамса - қыша 

тұздығы

Фета ірімшігі қосылған 
жерорта салаты 

Фета ірімшігі, шалғам, черри 
қызанағы, болгар бұрышы, 

артишок, зәйтүн майы, микс салаты

2800

4100

3200



Салат с форелью 
и грейпфрутом 
руккола, форель холодного копчения, 
грейпфрут

Салат терияки
обжареная телятина, язык, 
шампиньоны, руккола, помидоры 
черри, сыр пармезан, 
под кисло-сладким соусом 

Салат арабский
говяжья вырезка, микс салат, 
карамелизированный кешью, 
болгарский перец, помидоры черри, 
хлебные чипсы

Микс салат из куриной 
печени
микс из зелени, куриная печень, 
перепелиное яйцо, помидоры черри, 
грибы вешенки

Салат Греческий 
помидоры, огурцы, болгарский перец, 
маслины, сыр фета, зелень

Салат Цезарь
айсберг, куриное филе, соус, помидоры
черри, сыр пармезан, гренки

Микс салат с творожным 
сыром и вялеными 
помидорами 
микс из зелени, огурец, помидоры черри, 
вяленые помидоры, фундук, сыр, соус

Салат Японский 
филе говядины, пекинская капуста, огурец, 
помидоры, соевый соус, 
чеснок, лук зеленый

Салат из свеклы с зеленой 
фасолью и сыром
сыр фета, свекла, фасоль стручковая, 
кисло-сладкий соус, кунжутные семечки

Фунчеза 
гречневая лапша, болгарский перец, 
грибы, морковь, соевый соус, филе 
говядины

Салат нисуаз
филе дорадо, помидоры черри, яйцо, 
микс салат

Салат из говяжьего языка с 
листами салата и черри
микс салат, кукурузные початки, 
болгарский перец, помидор черри, 
язык говяжий 

Ханбалық пен грейпфрут 
қосылған салат 

руккола, суық ысталған ханбалық, 
грейпфрут

 
терияки салаты

бұқтылырған бұзау еті, тіл, 
шампиньондар, руккола, черри қызанағы, 
пармезан ірімшігі, қышқыл - тәтті тұздығы

араб салаты
сиырдың кесек еті, микс салаты, 
карамельденген кешью, болгар 

бұрышы, черри қызанағы, 
қытырлақ нан

тауық бауыры қосылған 
микс салаты 

тауық бауыры, бөдене жұмыртқасы, 
черри қызанағы, 

аспа саңырауқұлақтар, көк миксі

Грек салаты 
қызанақ, қияр, болгар бұрышы, зәйтүн 

майы, фета ірімшігі, көк

Цезарь салаты 
айсберг, тауық еті, тұздық, черри

қызанағы, пармезан ірімшігі, қытырлақтар

ірімшік пен қызанақ 
қосылған микс салаты 

қияр, черри қызанағы, кептірілген 
қызанақ, жаңғақ, ірімшік, тұздық, көк 

миксі

Жапон салаты 
сиыр еті, пекин қырыққабаты, қияр, 

қызанақ, соя тұздығы, 
сарымсақ, жасыл пияз

Жасыл бұршақ пен ірімшік 
қосылған қызылша салаты 

фета ірімшігі, қызылша, үрме бұршақ, 
қышқыл-тәтті тұздық, күнжіт тұқымы

Фунчеза 
қарақұмық кеспесі, болгар бұрышы, 

саңырауқұлақтар, қияр, соя тұздығы, 
сиыр еті

нисуаз салаты 
Дорадо еті, черри қызанағы, жұмыртқа, 

микс салаты

Сиыр тілі, салат жапырағы 
мен черри қосылған салат 

микс салаты, жүгері собықтары, болгар 
бұрышы, черри қызанағы, сиыр тілі
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Салат из жареной телятины 
и баклажаном гриль
жареная телятина, баклажаны гриль, 
микс салат, помидоры черри

Салат с двумя сырами
руккола, сыр фета, сыр моцарелла, 
помидоры черри, запечёный болгарский 
перец

Салат с копченой говядиной 
и картофелем пай

Гриль баял мен 
қуырылған бұзау еті 

қосылған салат 
қуырылған баял, қуырылған бұзау еті, 

микс салаты, черри қызанағы

қос ірімшіктен жасалған 
салат

руккола, фета ірімшігі, моцарелла 
ірімшігі, черри қызанағы, пісірілген 

болгар бұрышы

Пай картоп пен ысталған 
сиыр етінен жасалған 

салат 

3000

3400

2300

ыСтық тағаМдар
ГорЯчие закуСки

Мидии в сливочно-
чесночном соусе 
мидии тушеные в сливочном соусе 
с чесноком и зеленью 
 
колбаски говяжьи 
колбаски, картофель запечённый, 
квашеная капуста, горчица, зелень 
 
колбаски куриные 
колбаски, картофель запечённый, 
квашеная капуста, горчица, зелень 
 
запечённые куриные 
крылья 
Мини чебуреки 
Самса с тыквой 
рубленая тыква с луком 
в слоеном тесте 
 
Самса баранина 
рубленая баранина с луком 
в слоеном тесте 
 
Самса говядина 
рубленая говядин с луком 
в слоеном тесте 
 
буйрек 
казахские национальные мини 
чебуреки с ливером 
 
куриные наггетсы 
маринованое куриное филе 
панированное в сухарях 
 
Пицца «Маргарита» 
Пицца с курицей 
Пицца Пеперони
Пицца болоньез

Сарымсақ тұздығындағы 
мидия 

көк қосылған сарымсақ тұздығындағы 
бұқтырылған мидийлер 

 
Сиыр етінен жасалған шұжық 

шұжық, пісірілген картоп, ашытылған 
қырыққабат, көк, қыша 

 
тауық етінен жасалған шұжық 

шұжық, пісірілген картоп, ашытылған 
қырыққабат, көк, қыша 

 
Пісірілген тауық қанаттары

Шағын чебуректер
асқабақ қосылған самса 

қаттама қамырға туралған 
асқабақ пен пияз 

 
Самса қой етімен 

қаттама қамырға туралған қой еті мен 
пияз 

 
Самса сиыр етімен 

қаттама қамырға туралған сиыр еті мен 
пияз 

 
бүйрек 

қазақтың ұлттық шағын чебуректер 
ливермен 

 
тауық нагетсы 

кептірілген нанға оралған 
маринадталған тауық еті 

 
Пицца «Маргарита»
Пицца тауық етімен

Пицца Пеперони
Пицца болоньез

3800

2800

2600

2400

400
600

600

600

2200

2700

3000
3000
3000
3000



банкет тағаМдары
банкетные блюда

бесбармақ 
«той астау» мүше 

жылқы еті мен қамырдан жасалған 
қазақ халқының дәстүрлі тағамы 

 
бесбармақ жылқы етінен 
жылқы еті мен қамырдан жасалған 

қазақ халқының дәстүрлі тағамы 

қамырдағы тұтас 
пісірілген қозы

қамырдағы қозы аяғы 
Сірне 

суйек қой еті, картоп, пияз 
 

Сірне қой етінен 
асқабақта пісірілген 

(10 кісілік) 
 

Сиыр еті «Веллингтон» 
(10 кісілік ) қаттама қамырға 

оратылған сиыр еті мен 
саңырауқұлақтар,пісірілген картоп пен 
гриль көкөністермен, микс салатымен, 

қара нәлім тұздығымен беріледі 
 

еттен тұратын сет гриль 
стейк Рибай,сиыр еті медальоны, 

жылқы еті, қой еті, пісірілген картоп, 
қуырылған көкөністер

 

тауық етінен тұратын сет 
гриль 

тауық қанаттары, бөдене, тауық 
еті, үйрек еті, күркетауық еті, 
көкөністер,пісірілген картоп 

 
арқан балық  апельсин 

тұздығы мен беріледі 
арқан балық фета ірімшік орамасы, 

апельсин тұздығы, күріш,картоп 
ірімшік соусымен,лимон

 
тұтас пісірілген арқан балық 

(10 кісілік) арқан балық, күріш, 
болгар бұрышы, жасыл бұршақ, 

цукини, лимон,зәйтүн, көк миксі 
 

тұтас пісірілген бекіре 
бекіре, күріш миксі, лимон, көк, 

зәйтүн 
 

Жидек тұздығы бар 
күркетауық 

күркетауық, апельсин, жидек 
тұздығы, көк 

 
алмамен қаз 

қаз, алма, картоп, аскөк 
 

120 000

65 000

180 000

12 000
60 000

45 000

65 000

65 000

38 000

60 000

130 000

20 000

11 000

11 000

беспармак «той астау»
традиционное блюдо казахского 
народа, цельные куски отварного 
мяса конины и теста
 
беспармак из конины 
традиционное блюдо казахского народа 
из отварного мяса конины и теста 
 
запеченый ягнёнок в тесте 
целиком 
ножка ягнёнка в тесте
Сырне 
баранина на кости, картофель, лук 
 
Сырне из баранины 
запечёное в тыкве 
(на 10 персон) 
 
Говядина «Веллингтон» 
(на 10 персон) филе говядины 
завернутое в слоеное тесто с грибами, 
подается с картофелем запеченым, 
овощами гриль, микс салатом, 
с соусом карамельным и перечным 
 
Мясной сет гриль 
стейк Рибай, говяжьи 
медальоны, конина вырезка, корейка 
баранины, запечёный картофель, 
овощи гриль 
 
Сет гриль из птицы 
куриные крылья, перепелки, куриное 
филе, утиное филе, филе индейки, 
овощное соте, картофель запечёный 
 

лосось запеченый под 
апельсиновым сусом 
рулет из семги с сыром фета, с 
апельсиновым соусом, подается  с рисом 
и картофелем под сырным соусом
 
Семга запеченая целиком 
(на 10 персон) семга, рис, болгарский 
перец, зеленый горошек, цукини, 
лимон, маслины, микс из зелени 
 
осетр запеченый целиком 
осётр, рисовый микс, лимон, зелень, 
оливки 
 
индейка с ягодным соусом 
индейка, апельсины, ягодный соус, 
зелень 
 

Гусь с яблоками 
 гусь, яблоки, картофель, зелень
 



ыстық ысталған ақсерке 
Нәзік ақсерке Көкеністермен 

берілетін нәзік ақсерке 
(10 адамға арналған)

Гарден блю ассортиі 
Ірімшікпен толтырылған тауық 

орамдары (10 адамға)

«құс сарайы» гриль 
қоспасы 

тауық еті, үйрек филесі, соус және 
картоппен бірге беріледі

«теңіз самалы» гриль 
қоспасы 

ақсерке, алабұға, ала креветкалар, 
эскалар, жүгері масақтары, салат 

және соус қоспасы

130 000

39000

35000

65000

Семга горячего копчения
Нежная семга с «дымком» подается 
с овощами (на 10 персон)
 

ассорти  Гарден блю
Куриные рулетики фаршированный 
сыром (на 10 персон)

Гриль микс «Птичий двор»
куриное ассорти, утинное филе, 
подается с соусами и картофелем

 Гриль Микс «Морской 
бриз»
семга,окунь,креветки тигровые, 
эскалар, початки кукурузы,микс 
салата,соуса



ет Және қҰС тағаМдары
блюда из МЯСа и ПтиЦы

Стейк рибай
сочный стейк из местной говядины 
на кости подается с микс- салатом 
и соусом карамельным
 
Говяжьи ребра sous-vide 
с запечённым картофелем 
местные мраморные ребра 
обжареные на гриле подаются 
с соусом BBQ и картофелем
 

Медальоны из конины 
конская вырезка обжаренная на 
гриле подается с овощным соте 
 

Медальоны 
из мраморной говядины 
в фисташковой корочке 
говяжья вырезка панированная в 
фисташковой крошке обжаренная 
на гриле подаётся с муссом из 
гороха 
 
корейка молодого тохты 
в соевом соусе 
корейка ягненка тушёная в соевом 
соусе подается с овощным спагетти 
 
Цыпленок табака 
цыплёнок жареный на гриле 
подаётся с фри и аджикой 
 
куриное филе под 
сырным соусом и муссом 
из цветной капусты 
обжаренное куриное филе на гриле, 
сырный соус, подаётся с муссом из 
цветной капусты 
 

Манты из говядины 5шт 
рубленая говядина с луком 
в тончайшем тесте, 
подают со сметаной
 

Манты 
из баранины 5шт 
рубленая баранина с луком 
в тончайшем тесте, 
подают со сметаной
 

Стейк рибай 
 жергілікті сиыр етінен жасалған 

стейк Микс - салаты және қара 
нәлім тұздығымен беріледі 

 
Сиыр қабырғасы sous vide 

пісірілген картоппен 
 грильде қуырылған жергілікті 

мәрмәр қабырғалары BBQ 
тұздығымен және картоппен 

беріледі 
 

Жылқы етінен 
медальондар 

 грильде қуырылған жылқы еті 
көкөністірден тұратын сотемен 

беріледі 
 

Пісте қабығындағы сиыр 
етінен медальондар 

 пісте түйіршіктеріне оралып, 
қуырылған сиыр еті асбұршақ 

муссымен беріледі 
 

Соя тұздығындағы жас 
тоқтының кәрісі 

соя тұздығында бұқтырылған қозы 
төстігі, көкөніс спагеттиімен беріледі 

 
балапан еті 

грильде қуырылған балапан еті, 
фри және аджикамен беріледі 

 
ірімшік тұздығы мен түсті 
қырыққабаттан жасалған 
мусс астындағы тауық еті 

 грильде қуырылған тауық 
еті, ірімшік тұздығы, түсті 

қырыққабаттан жасалған мусспен 
беріледі 

 
Сиыр етінен жасалған 

мәнтілер 5шт 
 туралған сиыр етіне пияз қосылып 
жұқа қамырдан жасалған мәнтілер 

қаймақпен беріледі 

қой етінен жасалған 
мәнтілер 5шт 

 туралған қой етіне пияз қосылып 
жұқа қамырдан жасалған мәнтілер 

қаймақпен берілед 
 

8000

5400

7000

7000

6000

3500

3500

3000

3000



Манты 
с тыквой 5шт 
тыква  с луком в тончайшем тесте, 
подают со сметаной 
 

Плов праздничный 
мясо говядины и конины с рисом 
из сорта Лазер с добавлением 
моркови, нута и изюма подаётся 
с салатом Ачичук 
 

куырдак из говядины 
мясо говядины томленое 
с овощами в собственном соку 
 

дымляма 
мясо говядины на кости тушеное 
с овощами в собственом соку 
 

казан-кебаб 
из баранины

асқабақ салынған 
мәнтілер 5шт 

 туралған асқабақ және пияз 
қосылып жұқа қамырдан жасалған 

мәнтілер қаймақпен беріледі 
 

Мерекелік палау 
 Лазер сортының күрішінен, сиыр 
еті мен қой етінен дайындалады, 

ноқат тұқымы, мейіз және 
дәмдеуіштер қосылған. Ачичук 

салатымен бірге беріледі 
 

Сиыр етінен жасалған 
қуырдақ 

 өз сөлінде бұқтырылған сиыр етіне 
көкөністер қосылған 

 
дымляма 

 өз сөлінде бұқтырылған сиыр еті, 
сиырдың сүйектері мен көкөністер 

қосылған 
 

қой етінен жасалған 
қазан-кебаб

2000

3800

3200

3500

5800

Гарнирлер
Гарниры

овощи на гриле 
болгарский перец, цуккини, 
баклажан, початок кукурузы, 
шампиньон, лук репчатый

брокколи 
Цветная капуста
рис припущенный
картофельное пюре
запеченый картофель 
картофель фри

Грильдегі көкөністер 
болгар бұрышы, цуккини, баял, 
жүгері собығы, шампиньондар, 

пияз

брокколи
түсті қырыққабат

бұқтырылған күріш
картоп езбесі

Пісірілген картоп
картоп фри

1800

1600
1600
1000
1000
1000
1000



балық тағаМдары 
блюда из рыбы

Филе сибаса со шпинатом 
и морепродуктами 
филе сибаса, креветки, кальмар, 
осьминог, шпинат в сливочном 
соусе 
 
Стейк из семги с муссом 
из цветной капусты 
филе семги жареное на гриле, 
мусс из цветной капусты, брокколи, 
лимон 
 

алматинская форель с 
капонатай по-сицилийски 
запечённое филе форели, подается 
с обжаренными овощами 
сo сливочным соусом из белого 
вина и лимоном
 

дорадо на гриле 
с овощами 
филе дорадо, цуккини, помидоры, 
лук репчатый 
 
Судак в хрустящей 
корочке
жареное филе судака,
подается с картофелем и цукини 
под сливочным соусом 
 
Стейк из осётра 
с пюре из цветной капусты

Шпинат және теңіз 
өнімдері бар Сибас еті 

 сибас еті, асшаяндар, кальмар, 
осьминог, кілегей тұздығындағы 

шпинат 
 

арқан балық пен түсті 
қырыққабаттан жасалған 

мусстан тұратын стейк 
 грильде қуырылған арқан балық 

еті, түсті қырыққабаттан жасалған 
мусс, брокколи, лимон 

 
алматылық форель 

сицилиялық капонато мен 
беріледі 

пісірілген форель еті, қуырылған 
көкөністермен, лимонмен, ақ 

шараптың қосындысымен жасалған 
кілегей тұздығымен беріледі 

 
көкөністермен 

қуырылған дорадо 
 дорадо еті, цуккини, қызанақтар, 

пияз 
 

қабығы қытырлақ 
көксерек 

 қуырылған көксерек еті, картоппен 
және кілегейдегі цуккинимен 

беріледі 
 

бекіре стейкі түсті 
қырыққабат езбесімен 

7500

8400

6900

6500

3000

6800

Ұн тағаМдары 
Мучные изделиЯ

Хлебное ассорти
баурсаки 
Патыр

нан жиынтығы
бауырсақтар

дәмді нан

700
750
650



казахские национальные 
сладости:
Коспа
Джент 
Чак-чак

ассорти из казахских 
национальных сладостей 
жент, иримшик, коспа

Печенье в ассортименте
Восточные сладости
Медовый кейк 
ароматные медовые коржи, 
пропитанные воздушными сливками

чизкейк 
клубничный чизкейк на основе сыра 
Филадельфия и сливок 
 
тирамису 
итальянский десерт, на основе сыра 
маскарпоне

брауни 
шоколадное пирожное, подаётся
с мороженым 

Штрудель яблочный 
штрудель по особому рецепту 
подаётся с мороженым 
 
наполеон 
французский десерт, приготовленный 
по особому рецепту 
 
Мини медовое пирожное 
Мини творжно-
персиковое пирожное 
Мини трюфельное 
пирожное 
ассорти из мини пирожных

торт творожно-персиковый 
торт Медовый 

торт трюфельный 
Фруктовая ваза 
Фруктовая нарезка 

Морожное с ягодным 
соусом 

қазақтың ұлттық тәттілері
     Қоспа

Джент 
 Чак-чак

қазақтың ұлттық тәттілерінен 
жасалған ассорти 
 жент, ірімшік, қоспа 

Печенье ассортиментте
Шығыс тәттілері

балды кейк 
 кілегей қосылған торт  

чизкейк 
 Филадельфия ірімшігі мен кілегей 

негізінде дайындалған құлпынай чизкейкі 

тирамису 
 маскарпоне ірімшігінің негізіндегі 

италиялық десерт 

брауни 
 балмұздақпен бірге берілетін 

шоколадты тәтті нан 

алма штруделі 
 балмұздақпен бірге берілетін ерекше 

рецепт бойынша дайындалған штрудель 

наполеон 
 ерекше рецепт бойынша дайындалған 

француз десерті 

Шағын балды тәтті нан
Шағын сүзбе-шабдалы 

тәтті нан
Шағын трюфельді 

тәтті нан
Шағын тәтті нандардан 

тұратын ассорти 
Сүзбе шабдалы торты

балды торт

торт трюфельді
Жемістер вазасы

туралған жемістер 
жиынтығы

Жидек тұздығы қосылған 
балмұздақ

3300
1500
2200
2500

1500
3200
1800

2800

2300

3800

3600

1800

600
600

600

6000

12000
12000

12000
14000
8000

3450

тоқбаСарлар 
деСерты



ФурШет
ФурШет

Профитроли с говяжьем 
беконом 
профитроли начинённая 
творожным сыром и копчёной 
говядиной 
 
Шпинатные блинчики 
с форелью 
мини рулетик из шпинатных 
блинчиков с прослойкой из форели 
 
канапе «капрезе»
канапе «казахстан» 
канапе рыбное
канапе сырное  
с виноградом
канапе с дуэтом из сыров
сыр моцарелла, сыр Гауда, 
виноград, мята
 

канапе с муссом из лосося 
и красной икрой 
 Хрустящий тостерный хлеб, мусс из 
лосося, красная икра 
 

креветка темпура 
с соус том-ям 
тигровая креветка панированная в 
сухарях подается в шоте с соусом том-ям 
 

Профитроль сиыр етімен 
 сүзбе ірімшігі мен ысталған сиыр 

еті қосылған профитрольдер 

 
Форель еті қосылған 

шпинатты құймақ 
 шпинатты құймақ пен форель 

қосылған шағын орама 
 

канапе «капрезе»
канапе «казахстан» 

балық канапесі
Жүзім қосылған 
ірімшік канапе

түрлі ірімшіктерден 
тұратын канапе 

 моцарелла ірімшігі, Гауда ірімшігі, 
жүзім, жалбыз 

 
арқан балық муссы мен 

қызыл уылдырықтан 
тұратын канапе 

 Қытырлақ тостер наны, арқан 
балық муссы, қызыл уылдырық 

 
том-ям тұздығы бар 

темпура асшаяндары 
 Қытырлақтарға оратылып том-ям 
тұздығымен берілетін асшаяндар 

 

450

600

550
650
900
580

550

1000

1200








