
Пориньте в атмосферу одеської та європейської кухні разом з нами                           

і гідно оцініть творіння Шеф-кухаря ресторану «Отрада».

Кожна страва - результат довгих авторських пошуків і самого 

дбайливого ставлення до традицій.

Сезонні місцеві продукти, авторські рецепти і тонко продумані  

поєднання - ось відмінні риси кухні Шеф-кухаря ресторану «Отрада» 

Володимира Зоріна.

Повага до традицій, використання локальних продуктів                                             

і нових кулінарних технологій, дозволили йому зробити                                        

нашу гастрономію цікавою і неповторною.

Володимир Зорiн



Iкра щуки          375

Заправлено соняшниковою олією і дрібно рубленою цибулею. 

закуски

Карпаччо з яловичини з руколою i молодим сиром Пекорiно 

Оселедець слабкого посолу          140

Подається з відвареною картоплею, обсмаженою на вершковому маслі, 

Форшмак з оселедця, соковитих яблук i вершкового масла          185

Подається з ароматним свіжим фенхелем і філе цитрусів   120/50/30 г

Тартар з норвезького лосося з мусом з авокадо          295  

Заправлено кримською цибулею й оливковою олією першого холодного віджиму   120/50/50 г

Подається з підсушеним хлібом 150/100 г

Подається з в’яленими томатами і плодами каперсів  120/50 г

Севиче з норвезького лосося в цитрусовому маринадi       340

Заправлено виноградною олією і перцем халапеньо. 

Подається з підсушеним ароматним хлібом  120/100 г

і чорним хлібом Бородино   150/100/50 г

з ароматом трюфелю          298

Гостре ЧасникБлюдо Одеської кухнi

Будь ласка, повiдомте нам, якщо у Вас алергiя на будь-якi продукти



Подається з підсушеним ароматним хлібом  150/100 г

з пiкантними нотками корiандру i часнику          105

Томати Мiкадо з бринзою i свiжими травами          140

Iкра з баклажанiв з томатами, цибулею Марс, 

Заправлено запашною смаженою олією   250 г

запеченим солодким перцем i часником          110

З ароматом диму. Заправлено смаженою соняшниковою олією. 

Хумус з нуту 

Заправлено оливковою олією. Подається з ароматним підсушеним хлібом   150/100 г

Гостре ЧасникБлюдо Одеської кухнi

Будь ласка, повiдомте нам, якщо у Вас алергiя на будь-якi продукти



салати

Нiсуаз iз тунцем Блю Фiн, свiжими томатами, огiрком, 

стручковою квасолею i перепелиним яйцем          373

Заправлено оливковою олією й свіжовичавленим соком лимону  200 г

З хвостами тигрових креветок, 

обсмажених на вершковому маслi  Нуазет з легким ароматом розмарину, 

листям руколи, томатами черi          395

 Подається з твердим витриманим сиром  200 г

табуле з булгуром, томатами черi, 

свiжим листям салату Ромен          280

Чезаре з фiле курча, ароматним беконом, 

Заправлено гірчичною заправкою. Подається з молодим ароматним козячим сиром  200 г

З телятиною, фламбованою анiсовим лiкером, 

у по днаннi з листям салатiв          285

петрушкою, свiжим огiрком          105

Заправлено пікантним соусом. Подається з витриманим твердим сиром   200 г

Заправлений оливковою олією і ароматною м'ятою   230 г

Гостре ЧасникБлюдо Одеської кухнi

Будь ласка, повiдомте нам, якщо у Вас алергiя на будь-якi продукти

э



  Подається з ароматним салом, сметаною і пампушками   200/50/25 г

Подається з ароматним саламуром   200/50 г

Украiнський червоний борщ          140

Холодний суп з буряка. Подається зі сметаною   200/50 г

Окрошка на кефiрi        120

Бульйон iз перепелiв з овочами Турне          160

супи

200/50 г

Юшка з двох риб (з судаком i лососем)         220

Холодник         120

Холодний освіжаючий суп   200/50 г

Гостре ЧасникБлюдо Одеської кухнi

Будь ласка, повiдомте нам, якщо у Вас алергiя на будь-якi продукти



паста

Карбонара          180 
Класична італійська паста вугільників, приготована з сиров’яленою свинячою грудинкою. 

Подається з витриманим твердим сиром і свіжомолотим чорним перцем   250 г

з куркою, томатами черi в соусi Песто          175
Подаються с витриманим козячим сиром   250 г

Ризото з ароматними грибами          230
 Заправляється вершковим сиром Маскарпоне 

й оливковою олією з ароматом білого трюфелю   220 г

Равiолi з лососем, шпинатом i маскарпоне          230
200 г

Вареники з картоплею          120

Con galina 

Нацiональний продукт

Подаються зі смаженою цибулею та сметаною 200/50 г

Вареники з сиром i сметаною          120

Вареники з вишнею i сезонноi ягодою          120
200/50 г

200/50 г

Гостре ЧасникБлюдо Одеської кухнi

Будь ласка, повiдомте нам, якщо у Вас алергiя на будь-якi продукти



Вирізка з яловичини, приготована при низьких температурах, що дозволяє зберегти ніжну текстуру  

й аромат м’яса. З ароматним пюре з корня селери   150/100 г

Качина грудинка          335

Приготована в лугових травах. Подається з ніжним морквяним пюре 

Фiле миньон з яловичини          335

і карамелізованими родзинками в темному ромі   120/50/30 г

Сюпрем з курки          205

фiле фермерського бройлера з ароматом прованських трав

Каре фермерськоi яловичини з розмарином          295

Подається зі східним кус кусом, Пармезаном і помідорами чері   150/70 г

м’ясо

Подається на картопляному пюре   170/100 г

Гостре ЧасникБлюдо Одеської кухнi

Будь ласка, повiдомте нам, якщо у Вас алергiя на будь-якi продукти



Подається з морквою, цибулею, перцем болгарським, квасолею, горошком   200 г

1 шт.

Норвезький лосось конфi           350

Чорноморський бичок          96 

Чорноморська камбала          240

Картопля по-домашньому          80

Подається з соусом песто   200/25 г

Приготовано в найкращих Одеських традиціях   100 г

риба

гарнiри

Приготовано при низьких темературах. 

Фiле осетра з овочами бланш           557

Подається на гороховому пюре з соусом Голландез   150/50/30 г

з деревними грибами і ароматом часнику   200 г

Рис з овочами        80

120/100 г

Приготована в найкращих Одеських традиціях   100 г

Середземноморський сiбас запечений           320

Овочi-гриль          80
баклажан, цук н , солодкий перець, томат  цибуля синяi i i

Гостре ЧасникБлюдо Одеської кухнi

Будь ласка, повiдомте нам, якщо у Вас алергiя на будь-якi продукти



Будь ласка, повiдомте нам, якщо у Вас алергiя на будь-якi продукти

десерти

З карамельним соусом і ванільним морозивом   100/50/25 г

Класичний італійський десерт з вершковим сиром Маскарпоне   150 г

100 г

Тiра Мi Су          120

Яблучна вертута          120

120 г

Морозиво          120

Сорбет          120
100 г

Торт «Наполеон»          120

Гостре ЧасникБлюдо Одеської кухнi


