Етно-ресторан «Колиба» пригощає кращими стравами рідної української кухні.
Свіжі фермерські продукти в поєднанні з традиційними рецептами та під фірмову
наливку чи міцненьку горілку - ось рецепт гарного самопочуття по-українськи!
Для дітей - корисне, дієтичне та вітамінне меню від наших дбайливих поварів!

Готра Марія Іванівна
Cтарший повар ресторану «Колиба».
ЇЇ улюблена страва - пельмені, і тому
вона із задоволенням готує їх не тільки
шановним гостям, а також любимим
онукам.
В вільний час Марія Іванівна вишиває
хрестиком чудові картини, а мріє вона
насамперед про мир і спокій в нашій
країні.

Лаба Тетяна Іванівна Cтарший повар
ресторану «Колиба» працює вже 18 років!
А на курорті «Воєводино» вона з дня заснування - 12 років. Кожну страву вона готує з
любов’ю, тому що «інакше неможливо», як
вона сама каже.
Коли в неї видається вільна хвилинка (що
буває нечасто, дітей в неї троє, і всі хлопці!)
- вона залюбки читає. ЇЇ мрія - побувати в
святих місцях Єрусалиму, але більш за все
вона любить свої рідні Карпати.

Привітаємо - щиро, нагодуємо - як рідних!

Холодні закуски

Салати
ціна, грн

Форель копчена

65,00

100/45 г (на вагу)

М’ясний танірь по-закарпатськи
(окорок, язик, сало копчене, сало солене)

46,00

(бринза, гриби мариновані, сало, часник)

(помідор, огірок, перець)

80,00

(помідор, огірок, перець, капуста квашена)

48,00

100/30 г

Гриби мариновані
100/10 г

Хліб домашній

(яблуко, огірок св., кукурудза, яйце,
курине філе, цибуля зелена, майонез)

48,00

Салат «По-домашньому»

(свіжі огірки, помідори, сметана)

30,00

180 г

48,00

Салат «Грецький»

47,00

(помідор, огірок, перець св., маслини, фета, олія)
200 г

325/30 г

Оселедець з цибулею

75,00

250 г

100/100/50 г

Осінні овочі

(язик, сир, яйце, гриби мариновані,
перець св., майонез)

Салат «Чумацький»

100/75/50/25 г

Родичі гарбузові

Салат «Гаєнка»
200 г

25/25/25/25/30 г

«До кума на чарку»

ціна, грн

43,00
60,00
10,00

Салат «Здоровенькі були»

(яблуко, морква, селера, творог, оливкова олія)

35,00

200 г

Буряк з чорносливом та горіхом

28,00

150 г

100 г

Гарячі страви

Перші страви

ціна, грн

ціна, грн

Гриби в сметанному соусі

55,00

Борщ український з пампушками

55,00

Гурка домашня (на вагу)

45,00

Бульйон курячий по-закарпатськи

35,00

48,00

Юшка грибна зі сметаною

75/75 г

200/30 г

Домашня ковбаса (на вагу)

350 г

100/30/20 г

Банош з бринзою і шкварками
300 г

52,00

Деруни зі сметаною

35,00

Вареники з картоплею і сметаною

35,00

Вареники з капустою і шкварками

35,00

Вареники з вишнями

40,00

200/25 г

200/20/30 г
200/50 г

Бограч
375 г

40,00

200/40 г

55,00

300 г

Пельмені домашні з маслом
200/20 г

380/50 г

ПП Гапак І.І.

56,00

Страви на мангалі
ціна, грн

Стейк яловичий Рібай (на вагу)

Форель печена (на вагу)

65,00

Корейка печена (на вагу)

60,00

Ребра свині печені (на вагу)

50,00

Шашлик зі свинини (на вагу)

60,00

100/30/25 г

Шашлик з курки (на вагу)

45,00

100/20/20 г
100/30/15 г
100/30 г

100/30/30 г

100/20/20/15 г

Шашлик з телятини (на вагу)
100/30/15 г

75,00

Стейк яловичий Портерхаус (на вагу) 90,00
100/30/25 г

100/30/25 г

55,00

Стейк з телятини (на вагу)

75,00

Стейк з курки (на вагу)

45,00

Картопля печена з копченим
салом і цибулею

45,00

100/30/15 г
100/30/15 г

200/50/50 г

Картопля печена з бринзою і олією 45,00
200/50/50 г

Овочі печені (на вагу)

Страви з м’яса
92,00

(вирізка, ковбаса домашня,
гриби у сметані)

115,00

(стейк свинини, деруни)

Форель смажена (на вагу)
Короп фарширований
овочами (на вагу)
100/30/10 г

Приготування форелі зі ставка

100/50/100/30 г

Деруни «По-гуцульськи»

ціна, грн

63,00

100 г

200/110 г

М’ясо по-селянськи

(корейка з тушкованими овочами в
сметанному соусі)

70,00

100/75/30 г

Бефстроганов

(телятина в сметанному соусі)

70,00

100/100/15 г

Корейка «Смакота Колиби»

(корейка з грибами в сметанному соусі,
домашньою ковбасою та сиром)

108,00

150/100/30 г

Стейк курки з ананасом і сиром

65,00

100/20/20 г

300/50 г

Вирізка «Для лісоруба»

35,00

Страви з риби
ціна, грн

(свинина, картопля, гриби, сметана)

125,00

Стейк зі свинини (на вагу)

100 г

Печеня «По-закарпатськи»

ціна, грн

60,00

100/100/30 г

ПП Гапак І.І.

48,00
15,00

Соуси

Гарніри

ціна, грн

ціна, грн

Картопляне пюре

25,00

Картопля смажена по-домашньому

35,00

200/10 г

200/30 г

Гострий

18,00

Соус до шашлику

18,00

100 г
100 г

Рис тушкований з овочами

30,00

Хліб домашній

10,00

200 г

Аджіка

100 г

100 г

18,00

Десерти
ціна, грн

Сирники зі сметаною

35,00

200 г

35,00

Млинці з творогом і сметаною

200/30/30 г

ціна, грн

Морозиво з джемом / шоколадом
Фрукти з морозивом
200/20 г

Салат фруктовий

Чорнослив із згущеним
молоком і горіхом

35,00

Яблуко запечене з медом (на вагу)

25,00

130 г

100/10 г

25,00

100/20 г

300/30 г

35,00
56,00

Дитяче меню
ціна, грн

Суп овочевий «Мозаїка»
250 г

Суп овочевий з індичкою
230 г

35,00
38,00

Суп молочний «Макарошка»

25,00

Каша манна

22,00

Творог зі сметаною

30,00

Філе курки в сметані

35,00

Телятина відварна

65,00

Биточки парові в сметані

60,00

250 г

200/20 г

100/50 г
100/50 г

100/15/15 г
150 г

Курячі парові котлети

100 г

Молочний коктейль з морозивом
250 г

38,00

ціна, грн

Салат «Туреня»

(куряче філе, ананас консервований,
яйце перепелине, перець свіжий,
помідор чері, соус з перепелиних
яєць з оливковою олією)

45,00

150 г

Салат «Вітамінка»

(огірок, помідор, морква, яблуко,
сир моцарелла, мед, олія)

35,00

150 г

Салат «Міцна Воєводинка»

(телятина, виноград, пекінська капуста,
сир сулугуні, горіх волоський, йогурт, мед)
160 г

35,00

ПП Гапак І.І.

43,00

