Сет-меню*

щодня в будні дні з 12.00 до 17.00
Ви можете вибрати будь-які 2 страви з трьох.

за 185 грн.
або 3 страви
за 240 грн.
Офіціант запропонує Вам воду або сік.
Азія
Мікс салат з фунчозою та маринованими Шиітаке
Місо- суп з вугрем
Курка Карі з жовтим рисом

Франція
Салат з авокадо, томатів та базиліка з гірчичним соусом
Сирний крем-суп
Курячі крильця по-марсельськи з кус-кусом

Італія
Грецький салат з гірчичним соусом
Грибний крем-суп
Різотто з гливами та білими грибами
Ми працюємо для вас з 12.00 дня до 02.00 ночі
Ціни вказані в українських гривнях
До оплати приймаються
платіжні картки Visa, Master card
Кальян бар працює з 12.00
Ми пропонуємо послугу Cork fee

Приємного вам апетиту!

TOUCH CAFE
МЕНЮ
Спрінг-рол з овочами

140/40

Овочевий спринг-рол
з червоною капустою, шпинатом
і арахісовим соусом
190/30
Теплий спринг-рол з грибами
шиітаке, рисовою локшиною
та горіховим соусом

180/30

145

175

215

* Дім-сами з креветками
та шпинатом

150/50

280

* Дім-сами з гребінцем
та ікрою летючої риби

135/50

345

Дім-сами зі свининою,
шпинатом і перцем чілі

200/50

195

180/50

165

180/50

165

265

Смажені пельмені Гьодза
- зі свининою і шпинатом
- з куркою і чілі

150/40

465

Локшина Удон з тофу,
грибами шиїтаке та овочами

270

185

Спрінг-рол з качкою по-пекінськи
і соусом Хойсін
220/20

330

Локшина Удон з телятиною
та овочами WOK

275

245

*Тар-тар з дорадо, базиліком і
смаженим лемонграсом

200

435

* Рисова локшина з креветками
та цукіні під соусом Пад Тай

270

255

Салат з морських водоростей,
авокадо та свіжого огірка

200

165

Смажений тайський рис з креветками,
кальмарами та овочами WOK
300

245

295

Короп під азіатським
кисло-солодким соусом

1шт./100/60

395

Такоc зі смаженим сібасом,
овочами та соусом гуакамолє

270/50

345

Смажена дорада з овочами WOK

280

395

Курка по-пекінськи з кешью
і перцем чілі

300

245

* Качка по-пекінськи з соусом “Хойсін”
та млинцями
450/30

585

Спрінг-рол з лососем,
ікрою летючої риби
і сиром Філадельфія
* Спрінг-рол з крабом
і креветкою

180/20

Тунець смажений в кунжуті
з водоростями
і древісними грибами

220

Карпаччо з телятини з листям
васабі і японським перцем

180

265

Суп з локшиною Удон,
креветкою і куркою

280

170

* Суп “Том Ям” з морепродуктами
та двома видами локшини
280
Курячий бульйон з вонтонами
і шпинатом

*З 12.00 - 17.00 діє сет - меню (коротке меню за фіксованою ціною)

АЗІЯ

*Страви, на які не розповсюджується знижка

300

255

150

Салати та закуски
Салат “Капрезе”

вихід
(г)

ціна
(грн)

280

245

Тар-тар зі свіжих томатів і авокадо
з припущеним шпинатом
200
і кедровими горіхами
Салат зі свіжих овочів
з пряним сиром

280

Баклажани гриль з помідорами
та м’яким сиром

280

300

280

* Салат з крабів та авокадо

250

* Мікс салат з маринованим
лососем, кіноа та соусом з манго

280

* Салат з копченим
вугрем і кус-кусом

260

* Салат “Цезар”

260

Салат з куркою теріякі, білими
грибами, гарбузом чилі і шиїтаке

280

120

Суп-крем з селери
з куркою Каррі

270

120

Сирний крем-суп
270/40

185

175
280

145

675

385

385
235

260

200

350

Піца
Маргарита
(Помідори, моцарела, орегано, базилік)

300

195

Чотири сира
(Моцарела, таледжіо, горгонзола,
пармезан)

380

295

235

(італьяна, диявола, чотири сиру,

і томатами черрі

400

500

245

335

(мідії, кальмари, креветки,
гребінець, моцарела)

210/30
120/70

355
315

120/50/70/20

245

160/50

395

М’ясне плато (Брезаола, Коппа Магретта,

150/50

350

470

395

Різотто
* Різотто з артишоками
і трюфельним маслом

270

265

* Різотто з лісовими грибами
і шпинатом

ціна
(грн)

*Стейк тунця з лаймовою сальсою,
локшиною соба і грибами шиїтаке 210/130

595

120/100/50

345

*Лосось теріякі з диким
170/100/40/10
рисом

395

Смажена дорада
з овочами гриль

1шт/150/50

350

100/50/50

485

Фуа-гра з ягодами

Смажені курячі крила
зі свіжими овочами

275

120/100/120

195

290/70/50/50

175

280/50

175

560

*Страви, на які не розповсюджується знижка

Масляна полента з пармезаном

150

65

Овочі гриль

200

145

Картопляне пюре

150

45

Відварений дикий рис

150

145

Тушкований шпинат

150

155

* Фірмовий рол “Touch”

300/25/20

335

“Філадельфія”

210/25/20

255

- з крабом та ікрою летючої риби 200/25/20

395

- з крабом та тунцем

205/25/20

395

- з крабом та лососем

205/25/20

395

“Чорне і біле”

215/25/20

275

“Дракон”

240/25/20

275

“Червоний дракон”

245/25/20

315

“Золотий Дракон”

240/25/20

365

“Спайсі туна”

220/25/20

325

“Зелений”

200/25/20

145

35/25/20

75

Нігірі-суші

* Кебаб з баранини
з печеним томатом,
фетою та гострим соусом

160/90/130

255

* Медальйони з телятини
та картопляно-морквяні
ньокі

120/50/100

385

Молода телятина на кісточці
з картопляним пюре
155/140/85
та грибним соусом

465

* Медальйони з телятини в
карамельно-кардамоновому соусі
з фуа-гра та полентою з
120/50/40/40
пармезаном
(яловичина, тушкована з бобами)

ціна
(грн)

Роли, макі-суші

495

Чилі Кон Карне з червоними бобами
270

вихід
(г)

Гарніри

*“Каліфорнійський”

Індичка “Су Від”
з картопляним пюре
та апельсиновим курдом 120/100/40/30
Рібай стейк Україна
з соусом чімічурі

Чотири сезони

* З морепродуктами
215

вихід
(г)

Риба та м`ясо

Обсмажене куряче філе
зі спеціями, кус-кусом
і овочами гриль

295

* З телятиною, руколою

Салат з сиром Горгонзолла,
копченою качиною грудкою,
свіжою грушею та ягодами

Салямі, Прошюто, Поркетта)

165

ціна
(грн)

*Смажене філе сібаса
з мікс-салатом, авокадо
та томатами черрі

прошуто з печерицями)

* Гострий салат з маринованої
телятини з руколою і перцем
фаршированим сиром фета

* Тарілка італійських сирів

165

270

Мінестроне

* Салат з авокадо, креветок і
зеленого листя з м’яким сиром,
кукурудзою і горіхами

Тар-тар зі свіжого м’яса
- телятина

з горгонзолою
205

вихід
(г)

Суп-пюре з брокколі

зі свіжим лососем

Салат Грецький
з оливками Каламата

* Тар-тар зі свіжої риби
- тунець
- лосось

Супи

450/120

*Страви, на які не розповсюджується знижка

285

- лосось
- тунець
- вугор

- морський гребінець
- тигрова креветка
- икра летючої риби

Фелікс-суші
- лосось
- тунець
- вугор

45/25/20

85

- морський гребінець
- тигрова креветка
- ікра летючої риби

Сашими
- лосось
- тунець
- вугор
- морський гребінець
- тигрова креветка

70/25/20 150
70/25/20 165
70/25/20 210
70/25/20 195
70/25/20 190

