САЛАТИ

ПЕРШІ СТРАВИ

ФІРМОВИЙ ROCK-САЛАТ

БУЛЬЙОН КУРЯЧИЙ

ніжна телятина-гриль, лист салату,
чері, огірки, сол. перець, гранатовий соус

з домашньою локшиною
та перепелиним яйцем

250гр - (153,00)

300гр - (66,00)

ЦЕЗАР BRAND-NEW

БОРЩ УКРАЇНСЬКИЙ

мікс салату, куряче філе, бекон, яйце пашот,
крутони, молодий пармезан, соус цезар

з м’ясом, сметаною, грінками та салом

250гр - (120,00)

300гр - (69,00)

ГРЕЦЬКИЙ HORIATIKI

СОЛЯНКА ЗБІРНА М’ЯСНА

класичний зі свіжих томатів, огірків, сол. перцю та
цибулі, з сиром фета, оливками та оливковою олією

подається зі сметаною, оливками та лимоном

250гр - (94,00)

300гр - (85,00)
КРЕМ-СУП ГРИБНИЙ

ЛОСОСЕВИЙ
рукола, слабосолений лосось,
грейпфрут, фірмовий соус

з вершками та білими грибами,
подається з крутонами

250гр - (179,00)

300гр - (69,00)

КАНТРІ

ЛАГМАН

теплий салат з курячою печінкою, сиром фета,
глазурованою грушою та грецькими горіхами

овочево-м’ясний суп з локшиною

250гр - (110,00)

300гр - (85,00)

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
ФОРШМАК

ДОМАШНЄ САЛО В СПЕЦІЯХ

традиційна закуска із бочкового оселедця,
вершкового масла, цибулі з грінками

подається з часниковими грінками

180гр - (66,00)

150гр - (79,00)

ТАРТАР ІЗ ФІЛЕ ЛОСОСЯ

ТАРТАР ІЗ ТЕЛЯТИНИ

ніжний січений лосось з каперсами та маринованою
цибулею, заправлений оливковою олією та бальзаміком

січена (сира) телятина з каперсами та маринованою
цибулею, заправлена оливковою олією та бальзаміком

120гр - (159,00)

120гр - (109,00)

ФІЛЕ ОСЕЛЕДЦЯ З ЦИБУЛЕЮ

СОЛІННЯ ДОМАШНІ

подається з печеною картоплею

асорті із овочів домашнього засолу

200гр - (59,00)

400гр - (89,00)

СИРНА ТАРІЛКА

М’ЯСНА ТАРІЛКА

дор блю, пармезан, сулугуні
з медом та грецькими горіхами

бастурма, балик, суджук

230гр - (139,00)

150гр - (119,00)

ROCKШАШЛИК #RШ

ШАШЛИЧНА ТАРІЛКА #RШ

ошийок свинячий з фірмовим соусом,
зеленню, лавашем та маринованою цибулею

велика порція нашого
фірмового шашлику

200гр - (159,00)

500/100гр - (359,00)

BBQ СЕТ #RШ

ШАШЛИК З ТЕЛЯТИНИ

шашлик свинячий, курячий, реберця,
люля кебаб, соуси, зелень

теляча вирізка з фірмовим соусом,
зеленню та маринованою цибулею

1000/150гр - (529,00)

200гр - (169,00)

ROCK СЕТ #RШ

РЕБЕРЦЯ СВИНЯЧІ RAMMSTEIN

шашлик свинячий, курячий, телячий,
соуси, зелень, лаваш

свинячі реберця в соусі BBQ

800/150гр - (499,00)

100гр - (69,00)

ЧАЛАГАЧ

ЛЮЛЯ КЕБАБ

свиняча корейка на кісточці з фірмовим соусом,
ціна вказана за 100гр готового м’яса

страва із січеної яловичини
подається с лавашем та соусом

100гр - (79,00)

300гр - (135,00)

ROCKСТЕЙК

КРИЛЬЦЯ КУРЯЧІ

яловичина товстий край
за 100гр готового м’яса Medium Rare

мариновані в гостро-солодкому соусі

100гр - (119,00)

300гр. - (98,00)

ШАШЛИК КУРЯЧИЙ

ШАШЛИК З КУРЯЧОЇ ПЕЧІНКИ

м’якоть курячого стегна в спеціях

з малиновим соусом

150гр - (109,00)

250гр - (99,00)

СТЕЙК З ЛОСОСЯ

СУЛУГУНІ В ЛАВАШІ

філе лосося з соусом Тартар

конвертики з сиром та зеленню

100гр - (169,00)

60/60гр - (49,00)

СКУМБРІЯ ЗАПЕЧЕНА З ЛИМОНОМ

КУРЧА-ТАБАКА НА ГРИЛІ

ціна вказана за 100гр готової страви

смажене на вугіллі молоде курчатко
з часниковим соусом та картоплею

100гр - (54,00)

350гр - (229,00)

ГРИЛЬ СЕТ ДЛЯ ДВОХ

СЕТ З КОВБАСОК ГРИЛЬ

ковбаски мюнхенські,
курячі крильця, сулугуні в лаваші

ковбаски мюнхенські, нюрнберзькі, баварські

600гр - (195,00)

520гр - (195,00)

ОВОЧІ ГРИЛЬ

ПЕЧЕРИЦІ ГРИЛЬ

перець, баклажан, печериці, цибуля,
кабачок, томат в прованських травах

печериці мариновані в спеціях
та оливковій олії

300гр - (119,00)

200/50гр - (65,00)

ПАТЕЛЬНІ

ГАРНІРИ

ПАТЕЛЬНЯ ROCKЕРСЬКА

КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ З ПАРМЕЗАНОМ

три види м’яса з овочами

відварена картопля перетерта
з вершками та сиром

400гр - (149,00)

200гр - (55,00)

ПАТЕЛЬНЯ МИСЛИВСЬКА

КУС-КУС ПО-СХІДНОМУ

картопляні дольки з копченими
ковбасками та цибулею

с томатами та зеленню

350гр - (95,00)

200гр - (45,00)

ПАТЕЛЬНЯ СЕЛЯНСЬКА

КАРТОПЛЯ ПО-ДОМАШНЬОМУ

картопляні дольки зі свіжими грибами та беконом

дольки печеної картоплі зі спеціями
та часником

350гр - (95,00)

200гр - (45,00)

ПИВНІ ЗАКУСКИ
BEER СЕТ

КОВБАСКИ КНУТ

курячі чіпси, сир копчений, сухарики
з часниковим соусом

сиров’ялені ковбаски з соленим хмизком

200гр - (79,00)

60гр - (49,00)

БАСТУРМА

СОЛОНИЙ ХМИЗОК

вирізка з в’яленої яловичини

з тіста власного виробництва

75гр - (79,00)

100гр - (49,00)

ВУХА СВИННІ КОПЧЕНІ

КРИЛЬЦЯ КУРЯЧІ КОПЧЕНІ

в гострому соусі

200гр - (69,00)

200гр - (89,00)

СОУСИ
ФІРМОВИЙ #RШ

ЖУРАВЛИНИЙ

томатний зі свіжих помідорів

кисло-солодкий, пасує до м’яса та сиру

50гр - (20,00)

50гр - (20,00)

СИРНИЙ

ТАРТАР

вершки, зелень, ніжний сир

на основі домашнього майонезу
з малосольними корнішонами

50гр - (30,00)

50гр - (25,00)

МЕНЮ ВІД ШЕФА

СВИНЯЧА РУЛЬКА В ПИВІ

КУРЯЧА ГРУДКА ПО-МЕКСИКАНСЬКИ

подається з картоплею, соліннями та хроном

філе-гриль з овочами і перцем чілі

1000гр - (390,00)

340гр - (145,00)

ФІЛЕ КАЧКИ З ЯБЛУКАМИ
філе-гриль з яблуками та журавлиним соусом

350гр - (249,00)

ВИПІЧКА

ХАЧАПУРІ ПО-АДЖАРСЬКИ

ХАЧАПУРІ ПО-МЕГРЕЛЬСЬКИ

хачапурі з яйцем

традиційне хачапурі

300гр - (95,00)

300гр - (95,00)

КУБДАРІ ЗІ СВИНИНОЮ

ROCK-ЛАВАШ

випічка зі свининою всередині

лаваш домашній посипаний кунжутом

300гр - (95,00)

1шт - (25,00)

ДЕСЕРТИ

ШТРУДЕЛЬ

СИРНИКИ

з яблуками, родзинками та горіхами.
подається з морозивом

зі сметаною та вкриті цукровою пудрою

220гр - (69,00)

150гр - (56,00)

#RШ

