
ПримIтка
Обслуговування банкетів офіціантами 2 грн/чол.

Вага страв вказується у готовому виді!
Всі розрахунки проводяться виключно по чеку!

телефон для скарг та пропозицій: 067 312 20 20 
меню затверджено ПП Костянець Я.Ю.

Ми у соцIальних мережах

vk.com/focuskhust

facebook.com/focuskhust.ua

foursquare



Салати
Салат з маринованих 
білих грибів та цибулі    150/50  _______

Асорті з свіжих овочів   200   _______

(огірки, помідори, перець, салат  з капусти)

Салат з капусти     150  _______

Салат з свіжих помідорів   150  _______

Салат з свіжих огірків    150  _______

Салат з свіжих помідорів 
з сиром та часником    200  _______

Салат з моркви по корейськи  150  _______

Салат  з  квашеної  капусти  150  _______

Салат асорті з маринованих овочів 200   _______

(огірки кваш., помідори кваш., кабачки, перець)

Салат з маринованих опеньок  150  _______

Салат з маринованих опеньок
та квашеної капусти    150  _______

Салат з свіжих помідорів та огірків 150  _______

Салат з буряка з хріном   150   _______

вихід
у грамах ціна вихід

у грамах ціна

Салати-коктейлi
Салат “Верін Шартрез” в бокалі 200 _______ 
(сьомга, помідори, пармезан, рукола, маслини,    
авокадо, цибуля крим., соус фірмовий) 
Теплий салат з телятиною                           200 _______               
(телятина, перець бол., стебла селери, рукола, помідори,   
гарбуз.насіння,крем бальзамік, майонез  власн. вир-ва)  
Салат “Хуст-Хруст”                               200 _______               
(кур. філе, квасоля, сир, майонез, часник, сухарики)

Салат “Золоте курча”                                       200 _______                
(кур. філе., сир, помідори, майонез)

Салат “Карпатський”         200 _______             
(кур. філе,помід., сир, пер.болг., салат, сухар.,                                    
часник, майонез)

Салат “Цезар”     200 _______               
(кур. філе, свіжі овочі, яйце, майонез, 
сухарики, часник, маслини)

Теплий салат з курячою печінкою 200 _______               
Салат “Пражський”        200 _______                                                   
(м´ясо. відв., св. овочі, марин. перець, олія)

Салат “Ніжний”                        200 _______                                              
(м´ясо. відв., свіжі огірки, сир, майон.)

Салат “Грецький”(з фетою)  200 _______

Салат “Шопський”    200 _______  
(помідори, перець, огірки, сир)

Холоднi закуски
Свинина шпигована    100  _______

Шовдар відварний    100  _______

Язик відварний     100  _______

Рулет курячий     100  _______

Яловичина натуральна запечена  100  _______

Рулет курячий з сиром та грибами 100  _______

Сирне плато               200/50  _______ 
(cир червон. песто, сир зелен. песто, сир з горіхом, 
сир Дорблю,  родзинки, мед, арахіс, мигдаль)

ПершI страви

Гарячi закуски

Бульйон з локшиною 
та курячим м’ясом    250/30   ______

Бульйон з локшиною    300     ______

Бульйон прозорий    200     ______

Бограч з свинними реберцями  250/70   ______

Юшка з коропа     250/50   ______

Солянка м’ясна      220/40   ______
(по сезону, за власним  рецептом)

Борщ з м’ясом     250/40   ______

Борщ без м’яса     300    ______

Окрошка (по сезону)             250/30   ______  
(на сметані та майонезові)

Млинці з м´ясом    100/100 _______

Жюл´єн з білих грибів з сиром 200  _______

Гриби білі смажені з цибулею 200  _______       
Сир фрі      120  _______ 

Лаваш з шашликом 
та копчен. салом      1шт./100/20  _______  

Лаваш з люля-кебабом    1шт. /100 _______

Лаваш з бринзою 
та копчен. салом     1шт./100/50 _______

Лаваш з сиром 
та копченим салом     1шт./100/50 _______

Лаваш з бринзою        1шт./100 _______

Лаваш з сиром       1шт./100 _______

Лаваш з білими грибами
та овочами      1шт./100/50 _______

Лаваш з курячим філе, 
беконом, сиром та
помідорами                 1шт./50/50/30   ______



Страви з свинини

Страви з телятини

Страви з птицi

Свинина по-пражськи  120/50/200  _______  
(свинина,грибний соус та картопляні кремзлики) 

Мясо по-мисливськи   120/30/100  _______
(свинина, бекон та гриби тушк. у вершк. соусі)

М’ясо хрустке    100/50          _______ 
(у сирному льєзоні) 

Відбивна з свинини   100          _______

Гуляш з свинини    100/75           _______

Шертеш шонкаш селет  150/40/40     _______ 
(свинина, бекон, сир, соус гірчичний) 

Стейк з свинини на кістці   кг   _______

(подається з грінками)

Стейк з свинини     кг   _______

(ошийок)

Ребра свинні      кг   _______

(під медовим соусом)

Свинина купечеська з шампін. 150/30/30/30 _______

Яловича вирізка 
з грибами та картоплею  150/50/150     _______

Стейк з телятини    кг   _______

Стейк з телятини на кістці   кг   _______
(подається з мапінами)

Фірмова страва “Фокус-1”
(відбивна з курки, білі гриби, 
сир, гарнір на вибір)   100/100/50/200          ________

Філе курки “Барселона”  130/100      _______
(кур. філе, насіння соняшника, маслини,    
перець болг. , зелень)

Завиванець з курки 
з білими грибами    180            _______

Відбивна з курки    100            _______

Стейк з курячого філе   кг   _______

Курячі крильця     кг   _______
(під медово-гірчичним соусом)

Куряче фрикасе під соусом каррі 200/50      _______

Курячий шашличок на шпажці 150            _______

ціна цінавихід
у грамах

вихід
у грамах

Страви з борошна
Пельмені 
з маслом та сметаною             200/20/30  _______

Пельмені 
курячі з маслом та сметаною   200/20/30  _______

Пельмені 
фрі з часниковим соусом      180/30           _______

Вареники з сиром              200/20/30  _______

Вареники з картоплею          200/30           _______

Вареники з вишнею         200/20           _______

Страви з риби
Короп смажений    кг      _______

Короп смажений з овочами кг  _______

(цибуля  ріпч., помідори, перець св.) 

Форель смажена в печі  кг  _______

Форель з овочами    кг      _______

(цибуля ріпч., помідори, перець св.) 
Форель фарширована 
по королівськи         350  порц _______

(форель, гриби білі, морква, цибуля ріпч., сир, майонез)
Судак  смажений     кг    _______

гарнiри
Картопля по-фокусному 
(картопля фрі з сиром)    200         _______ 
Картопля фрі    200         _______

Картопля по-домашньому 
(картопля з цибулею)    150/50        _______

Картопля по-селянськи  150/50        _______

Картопляне пюре    200         _______

Крокети картопляні   200         _______

Рис тушкований з овочами 150/50             _______
(помідори, перець св., цибуля ріпч.)         

Рис відварний    150         _______

Цвітна капуста 
під сирним соусом   200         _______       
(по сезону)

Соуси
Соус гірчичний (теплий)   30         _______

Соус з шампіньйонів    30         _______

Соус сметанний з часником  30         _______

Соус тартар      30         _______

Соус каррі        30         _______

Соус до шашлика      30         _______

Соус «Шампань»       30         _______

Аджика (власного виробництва)   30         _______

Соус-паста перцева гостра   30         _______



Кава та 
кавовi напоi

гарячi напоi

Кава Еспресо      30         _______

Кава без кофеїну     30        _______

Кава Американо     130        _______

Капучіно натуральне    200         _______

Капучіно натуральне без кофеїну  200        _______

Кава Латте      230        _______

Горячий шоколад натуральний
/ Італія / (чорний/білий)   200 _______

Капучіно «ЛаФеста»    200 _______

Чай листовий в асортименті
Чай ТМ “Грінфілд” в асорт   250 _______

Чай білий вязаний 
з квітковим ароматом    250 _______

Чай заварний зелений       250 _______ 
Чай заварний чорний    250 _______

Чай заварний фруктовий      250 _______

Чай заварний анти стрес        250 _______

Натуральнi соки
Сік натуральний в асортименті  1,0 л    _______

Сік натуральний в асортименті  0,3 л    _______

Сік “Садочок” з трубочкою  0,2 л    _______

фрешi
Апельсиновий     0,25 л.   _______

Лимонно-апельсиновий мікс  0,25 л.   _______

Лимонний      0,25 л. _______

дo чаю та кави
Мед порційний     порц _______

Лимон       кг _______

Молоко       100 г _______

Вершки порційні     шт. _______

об’эм
у мл

безалкогольнi 
напоi
Мінеральна вода (скло)  0,5 л     _______

Мін. вода “Прозора” н/r  0,5 л            _______

Боржомі      0,5 л         _______

Pepsi Cola (скло)    0,33 л          _______

Pepsi Cola     0,5 л/ 1,0 л  _______

7 Up       1 л        _______

Redbull      0,25 л         _______

Ситро бочкове     0,3 л.  _______

Ситро бочкове     0,5 л.  _______

об’эм
у мл ціна

десерти
Морозиво-фрі    130/20/10   _______

Фірмове морозиво “Фокус”         100/75/40   _______    
(морозиво, вершки фрукти)  

Морозиво з фруктами
та сиропом     100/100/20   _______

Морозиво в тювіллі         150/50              _______ 
(3 вида морозива власного вир-ва в кокосовій хруст. корзинці )

Яблуко печене з чорносливом, 
горіхами та сиропом   200             _______

Морозиво “Олімп” 
(морозиво, шоколад)    100/30   _______

Шоколадне суфле    150             _______

(подається з морозивом)

Молочні коктейлі в асортименті 200    _______

ціна



Пиво

Горiлка

Коньяк

ВИНА

Елiтнi напоi

Пиво бочкове      
Чернігівське                   0,5л/ 0,3л          _______

Стелла Артуа                    0,5л/ 0,3л          _______

Пиво в пляшцi       
Чернігівське світле   0,5 л                     _______

Старопрамен     0,5 л                     _______

Пиво безалкогольне     
Чернігівське     0,5 л                     _______

Стелла Артуа     0,5 л                     _______

Авторськi Закарпатськi вина
• біле, напівсолодке, сортове 100 мл              ________

• рожеве, напівсолодке, 
   купажне        100 мл              ________

• десертне, червоне, сортове 100 мл              ________

• біле, сухе, сортове   100 мл              ________

• червоне, напівсолодке  100 мл              ________

Вино Закарпатське розливне           100 мл              ________

Глінтвейн     200 мл              ________

Вино ТМ «Ореанда»                          100 мл              ________

Вина Грузii
Цинандалі     пл              ________

Алазанська долина (б/ч)         пл/пл              ________

Кіндзмараулі     пл              ________

Сапераві     пл              ________

Мукузані     пл              ________

Шампанське
Шампанське «Akkerman»  пл              ________

Шампанське «Ореанда»  пл              ________

Шампанське «Martini ASTI» пл              ________

об’эм
у мл

об’эм
у млціна

ціна

Коньяк
Коньяк «Metaxa»    50 мл                  _______

Настоянки
Absenth Xenta      50 мл                  _______

Absenth Vinsent    50 мл                  _______

Becherovka                 50 мл                  _______

Campari Bitter    50 мл                  _______

Джин
Finsbari          50 мл                  _______

Beefeater         50 мл                  _______

Ром 
Bacardi  Black     50 мл                  _______

Captain Morgan    50 мл                  _______

Вiскi   
Johnnie Walker Red Label  50 мл                  _______

Johnnie Walker Black Label  50 мл                   _______

Chivas Regal     50 мл                  _______

Вермут
Martini Bianco    50 мл                   _______

Лiкери
Beileys      50 мл                  _______

Malibu      50 мл                  _______

Kahlua      50 мл                  _______

Cointreau     50 мл                   _______

Самбука  Molinari    50 мл                  _______

Текiла   
Sausa Blanco     50 мл                  _______

Закарпатського 
коньячного заводу 
Ужгород      50 г              ________

Карпати      50 г              ________

Тиса      50 г              ________

Закарпатський    50 г              ________

Торгового дому «Ореанда»   
Шустов 5*     50 г              ________

Шустов 4*     50 г              ________

Шустов 3*     50 г              ________

Горiлка до свят
Nemiroff Lex     0,5 л              ________

Nemiroff Premium De Lux      0,5 л              ________

Мороша Premium vodka VIP     0,7 л              ________

Premium Lvov          0,7 л              ________

Горiлка    
Хортиця в ас-ті    0,5 л              ________

Козацька Рада         0,5 л              ________

Мороша      0,5 л              ________

Байка         0,5 л              ________

Галицька     0,5 л              ________

Бандерівка      0,5 л              ________

Lvoff           0,5 л              ________

До пива
Солені горішки                              90 г              _______

Чіпси “Чіо” в асортименті  40 г              _______

Чіпси “Чіо” в асортименті  80 г               _______

Бастурма           100 г               _______

Кільця цибулі смажені     100 г               _______

Чіпси з лаваша                    100 г               _______



ціна

Страви 
в печi HOSPER
Ковбаски курячі гострі  150/30        _______ 
(з соусом  «Бланко»)                           

Ковбаски курячі ніжні   150/30  _______              
(з соусом «Бланко» )                           

Ковбаски мисливські       150/30   _______                         
(з соусом «Сацибелі»)                           

Купати з баранини    150/40/30  _______ 
(з аджикою)                           

Свинина з шпинатом, 
грибами  та  сулугуні    200/100/30 _______

Ролли з телятини та індички  200/30        _______

«Мрія  гурмана»                            100/50/50/150/100 _______

(свиний  стейк під сиром та майонезом 

з картоплею  та запеченими  помідорами)

Картопля печена    100        _______

+сало       25        _______

+бринза      25        _______

Помідори печені    100        _______

Перець печений    100        _______

Баклажани печені   100        _______

Кабачки печені    100        _______

Цибуля печена    100         _______

Шампіньйони делікатесні  200        _______

вихід
у грамах

вихід
у грамах

ціна

Банош з бринзою та беконом          300/50/30  _______ 
Закарпатська тайстра     300  _______
(з білими грибами)

Закарпатська тайстра    300  _______
(з курячим філе)

Токан з бринзою та 
копченим салом              300/50  _______

Токан з сиром та 
копченим салом                       300/50  _______

Закарпатськi
страви

страви на мангалi    

Шашлик з свинини                    кг         _______ 
 (з шиї  або  корейки)

Люля-кебаб                                  кг         _______  

Шашлик з курячого філе        кг         _______  

Форель               кг         _______  

Короп               кг          _______  

Короп з овочами      кг         _______  

Сом (стейк)     кг         _______  


