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 власного приготування
100/45 г (на вагу)

М’ясний танірь по-закарпатськи

93,00
55,00

(окорок, язик, сало копчене, сало солене)

(бринза, гриби мариновані, сало, часник)

90,00

75/100/50/25 г

Родичі гарбузові

(помідор, огірок, перець)

(помідор, огірок, перець, капуста квашена)

48,00
48,00

100/30 г

Гриби мариновані з цибулею

150/50 г

Хліб домашній
100 г

Салат печінкови теплий

куряча печінка, помідори, сухарики,
цибуля кримська, лист салату, соус

65,00
40,00
32,00

10,00

65,00

200 г

Салат «Чумацький»

Салат «По-домашньому»

Керезет - фаршировані помідори та перець
Лангош з бринзою

120,00

(гриби білі свіжі, куряче філе, язик телячий,
салат мікс, вялені помідори, каперси, соус, майоран)

43,00

(гриби, цибуля, олія)100/10 г
200 г

Салат «Каприз»

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

300/30 г

Оселедець з цибулею

80,00

250 г

100/100/50 г

Осінні овочі

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

25/25/25/25/30 г

«До кума на чарку»

Салат «Гаєнка»

ціна, грн

48,00

250 г

(свіжі огірки, помідори, сметана)
180 г

Салат «Грецький»

35,00
50,00

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

Салат «Здоровенькі були»

35,00

(яблуко, морква, селера, сир домашній, оливкова олія)
200 г

Гарячі закуски

Буряк з чорносливом та горіхом

28,00

150 г

ціна, грн

Гриби свіжі у вершковому соусі

98,00

Гурка домашня (на вагу)

65,00

100/100/10 г

Ковбаса домашня смажена (на вагу) 110,00
150/30/20 г

Банош з бринзою і шкварками

68,00

300 г

Пельмені домашні з маслом

60,00

Деруни зі сметаною

45,00

Вареники з сиром та сметаною

55,00

200/30/20 г
200/50 г

55,00

Голубці по-закарпатськи

50,00

Гуляш «Сегединський»

68,00

300 г

(крупа кукурудзяна, сметана, бринза, сало копчене)

200/20 г

Вареники з вишнями
200/50 г

200/30/20 г

100/150 г

Галушки з копченим салом та сметаною
200/30/30 г

Токан з грибами
300 г

Вареники з картоплею та сметаною 55,00
200/25 г

Вареники з капустою і шкварками
200/20/30 г

55,00
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51,00
60,00

Страви на вуглях

Перші страви
ціна, грн

Борщ український з м’ясом
і сметаною

50,00

Бульйон курячий по-закарпатськи

35,00

350 г

55,00

300 г

Бограч-гуляш
350 г

Суп квасолевий по-верховинськи

95,00
55,00

350 г

Лопатки підбивані зі стручковою квасолею
35,00

300 г

Форель печена (на вагу)
100/20/20 г

380 г

Юшка грибна зі сметаною

ціна, грн

Корейка печена на реберці
(на вагу) 100/30/15 г
Ребра свині печені (на вагу)
100/30 г

Печеня по-закарпатськи

Шашлик з курки (на вагу)

55,00

100/20/20/15 г

Шашлик з телятини (на вагу)

110,00

Стейк зі свинини (на вагу)

105,00

Стейк з телятини (на вагу)

115,00

100/30/30 г

(свинина, картопля, гриби, сметана)
(вирізка, ковбаса домашня, гриби у
вершковому соусі)

165,00

(стейк свинини, деруни)

Картопля печена з копченим
салом і цибулею

45,00

200/50/50 г
200/50/50 г

Овочі печені (на вагу)
250 г

80,00

200/110 г

М’ясо по-селянськи

(корейка з тушкованими овочами
в сметанному соусі)
(телятина у вершковому соусі)

ціна, грн

88,00

100/100/15 г

Корейка «Смакота Колиби»

(корейка з грибами в сметанному соусі,
домашньою ковбасою та сиром)
250/30 г

Стейк курки з ананасом і сиром

108,00

83,00

(філе курки, ананас консервований, сир твердий)
100/100/30 г

Курка «По-воєводинськи»

Страви з риби

85,00

230 г

Бефстроганов

68,00

(перець, помідори, баклажани, цукіні, печериці)

250/30 г

Деруни по-гуцульськи

60,00

Картопля печена з бринзою і олією 45,00

300/50 г

Вирізка «Для лісоруба»

Стейк з курки (на вагу)
100/30/25 г

98,00

65,00
70,00

100/30/30 г

100/30/15 г

ціна, грн

78,00

Шашлик зі свинини (на вагу)

100/30/15 г

Страви з м’яса

78,00

Форель смажена з овочами
(на вагу) 100/20/20 г
Форель фарширована грибами
(на вагу) 100/30/20/20 г
Короп фарширований овочами
(на вагу) 100/30/10 г
Приготування форелі зі ставка
(на вагу) 100 г

105,00

(куряче філе, гриби, шинка, сир твердий)
100/50/40/40/30 г
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83,00
105,00
59,00
18,00

Соуси

Гарніри

ціна, грн

ціна, грн

Картопляне пюре

25,00

Картопля смажена по-домашньому

37,00

200/10 г
200/30 г

Рис тушкований з овочами
200 г

Кнедлі
200 г

30,00
25,00

Соус гострий

18,00

Соус до шашлику

18,00

100 г
100 г

Кетчуп/Гірчиця/Майонез

18,00

100 г

Десерти
ціна, грн

ціна, грн

Сирники зі сметаною

48,00

Сирний чізкейк

Млинці з сиром та сметаною

43,00

Яблуко запечене з медом (на вагу)

Млинці з горіховим кремом

45,00

Морозиво з джемом / шоколадом

Гомбовці з чорносливом

43,00

Фрукти з морозивом

200/30/10 г

100/100/30/15 г
100/100/20 г
200/30/20 г

Чорнослив зі згущеним
молоком і горіхом
130 г

120/10 г

25,00
25,00

100/20 г
100/100/20 г

Салат фруктовий
38,00

55,00

200 г

330 г

38,00
65,00

ПП Гапак І.І.

Дитяче меню
Салати
ціна, грн

45,00

Салат «Туреня»

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

Салат «Калейдоскоп»

Салат «Вітамінка»
150 г

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

50,00

160 г

150 г

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

Салат «Міцна Воєводинка»

ціна, грн

35,00

(філе індички, сир твердий, перець,
кукурудза консервована, пекінська капуста,
шпинатний майонез) 150 г

38,00

Перші страви
ціна, грн

ціна, грн

Каша манна

25,00

Суп з фрикадельками

35,00

Суп овочевий «Мозаїка»

40,00

Суп молочний «Макарошка»

30,00

Суп овочевий з індичкою

40,00

200/20 г

250 г
230 г

250 г
250 г

Основні страви
ціна, грн

«Три мушкетера» з картопляними грибочками

55,00

(куряче філе з овочами на шпажці та запеченою відварною картоплею)
100/20/100/30/5 г

«Кролик з країни чудес» з паровими картопляними шариками

55,00

(тушковане м'ясо кроля у вершковому соусі з овочами)
100/100 г

Філе курки в сметані

48,00

Биточки парові в сметані

60,00

Курячі парові котлети з картопляним пюре

55,00

Домашній сир зі сметаною

30,00

Молочний коктейль з морозивом

35,00

100/50/25 г
100/50/25 г

100/100/25 г

100/50 г
250 г

ПП Гапак І.І.

Десерти

Коньяк

Горілка

пляшка /100 мл /50 мл

Закарпатський
500 мл

400/80/40 грн

пляшка /100 мл /50 мл

Nemiroff Original
500 мл

Ужгород

1300/260/130 грн

500 мл

Nemiroff Premium
700 мл

Карпати

900/180/90 грн

500 мл

Nemiroff Lex
500 мл

Тиса

1100/220/110 грн

500 мл

Віскі

700 мл

пляшка /100 мл /50 мл

3000/300/150 грн

Chivas Regal

3000/300/150 грн

1000 мл

Козацька Рада
500 мл

Mondoro Prosecco/ Італія 0,75

Біле, сухе, виготовляється з винограду сорту Глера,
прекрасний варіант для освіжаючого аперитива,
особливо поєднується з легкими стравами, рибою,
білим м’ясом.

Наливка фруктова

560/56/28 грн

1000 мл

Медовуха

210 грн

Mondoro Asti/ Італія

0,75

780 грн

Артемівське/ Україна

1500/150/75 грн

Jagermeister

1700/170/85 грн

0,75

240 грн

Таїрово Asti/ Україна

0,75

210 грн

1000 мл

Брют, напівсухе, напівсолодке, виготовлено з винограду
сортів Шардоне, Совіньйон, Аліготе.
Ідеально підходить як аперитив, поєднується з легкими
десертами та солодким печивом.

Біле, солодке, виготовляється з винограду сорту Білий мускат.
Підходить в якості аперитива, поєднується з
легкими десертами, морозивом та фруктами.

Сухе, напівсухе, напівсолодке, брют, виготовлене з
винограду сортів Шардоне, Аліготе, Рислінг.

455/65/32,50 грн

Becherovka
1000 мл

0,75

850/170/85 грн
370/74/37 грн

500 мл

Ореанда/ Україна

220/44/22 грн

Наливка Сопліца
500 мл

900 грн

385/55/27,50 грн

пляшка /100 мл /50 мл
500 мл

од. виміру, л / пляшка

500/100/50 грн

Настоянки
Палинка

Ігристі вина

385/55/27,50 грн

220/44/22 грн

500 мл

Хортиця Premium

Johnnie Walker
Black Label
1000 мл

Хортиця

220/44/22 грн

Солодке, виготовлене з сортів винограду Шардоне, Піно Блан.

ПП Гапак І.І.

Червонi вина
од. виміру, л / пляшка/ 150 мл

Brotte S.A., Syrah-Merlot
Reserve de l’Aubeo/ Франція
0,75
385 грн

77 грн

Сухе, з винограду сортів Сіра і Мерло, особливо добре пасує
до страв з червоного м'яса, рагу, печеного, також добре з
сиров'яленими ковбасами і напівтвердими сирами.

Cantele, Telero Rosso/ Італія
0,75
385 грн

77 грн

Сухе, з винограду сортів Каберне Совиньйон, Мерло,
Негроамаро. Вино подають до не дуже важких м'ясних страв
і сирів середньої витримки.

Tarapaca,Carmenere Sarmientos/ Чилі
0,75
385 грн
77 грн
Сухе, з винограду сорту Кармінер. Вино гармонійно поєднується
зі стравами з червоного м'яса, домашньою птицею,
різними рагу, сирами.

Montes, Cabernet Sauvignon
Carmenere/ Чилі
0,75

Сухе, з винограду сорту Каберне Совіньон, Кармінер.
Вино подається до свинини і яловичини.

620 грн

Чизай Лімітоване,Каберне/ Закарпаття
0,75
230 грн 46 грн
Сухе, виготовляється з сортів винограду Каберне.

Чизай домашне/ Закарпаття 1,00
Напівсолодке

Cotnar Cabernet/ Закарпаття
0,75
220 грн

Cухе, виготовлене з класичних сортів винограду
Каберне Совіньйон, вирощеного на кращих ділянках
виноградників Котнар.

Cotnar Rose/ Закарпаття
0,75
220 грн

380 грн

Cotnar Merlot/ Закарпаття
0,75
220 грн

44 грн

Напівсолодке, виготовлене з сортів винограду Мерло,
подається до смаженого м’яса, грибів та червоної риби.

Білі вина
од. виміру, л / пляшка/ 150 мл

Brotte S.A. ,
Reserve de l’Aube/ Франція
0,75
385 грн

77 грн

Zeni, Soave Classico/ Італія
0,75
420 грн

84 грн

Tarapaca, Sauvignon
Blanc Sarmientos/ Чилі
0,75
385 грн

77 грн

Chateau Dereszla,
Tokaji Muskotaly/ Угорщина
0,75
420 грн

84 грн

Сухе, з винограду сорту Гренаш блан .
Підходить до рибних страв або як аперитив.

Сухе, з винограду сорту Гарганега, Требиано.
Вино слід подавати до рибних закусок, білого м'яса,
страв з морепродуктами, основних рибних страв.

Сухе, з винограду сорту Совіньйон Блан.
Вино буде прекрасним аперитивом, хорошим доповненням
до риби-гриль, сирних закусок, салатів.

Напівсолодке, з винограду сорту Мускат.
Вино зазвичай подають до сиру і до будь-якого десерту.

44 грн

Чизай Лімітоване/ Закарпаття
Совіньон
0,75
230

46 грн

Cotnar Chateau/ Закарпаття
0,75
220

44 грн

Сухе, виготовлене з винораду сортів Совіньйон.

44 грн

Напівсухе, виготовлене з червоних сортів винограду
Каберне Совіньйон та Сапераві. Його можна запропонувати і
до риби, і до морепродуктів, також до м’яса, та овочевих страв.

Cухе, виготовляється з винограду сорту Леанка,
подається до легких закусок та рибних страв.

Cotnar Chardonnay/ Закарпаття
0,75
220
44 грн
Cухе, виготовлене з класичного французького
сорту винограду Шардоне.

ПП Гапак І.І.

Безалкогольні
Гарячі напої
власного виробництва напої
ціна, грн

Глінтвейн «Воєводино»
Наливка фруктова, червоне вино,
гвоздика, кориця, мед, апельсин

200 мл

60 грн

20 грн

250 мл

Глінтвейн по-чеськи

200 мл

60 грн

Глінтвейн класичний

200 мл

50 грн

Бехерівка, біле вино, гвоздика, кориця, мед, яблуко

Червоне вино, гвоздика, кориця, мед, апельсин

Сік «Сандора» в асортименті

Сік виноградний, кориця, гвоздика, яблуко

20 грн

250 мл

Сік натуральний «Коник»

25 грн

250 мл

Coca-Cola, Fanta, Sprite

Глінтвейн осінній безалкогольний
200 мл
50 грн

30 грн

250 мл

Вода «Моршинська»

45 грн

500 мл

Вода «Поляна квасова»

Пиво
Чернігівське «Біла ніч»
(напівтемне розливне)

Компот/ Узвар

25 грн

500 мл

ціна, грн

Вода «Воєводино»

20 грн

500 мл

30/50 грн

300 мл /500 мл

Чернігівське, пл

30 грн

500 мл

Stella Artois, пл

55 грн

500 мл

Stella Artois (безалкогольне), пл 50 грн
500 мл

Staropramen, пл

40 грн

500 мл

Lowenbrau
300 мл /500 мл

95/60 грн

Фреші власного
виробництва
Фреш
(лимон, апельсин, грейпфрут)
300 мл

ціна, грн

85 грн

Кава

Додатково
ціна, грн

Кава еспрессо

25 грн

40 мл

Вершки порційні
10 мл

Кава латте

30 грн

250 мл

Кава капучіно

30 грн

150 мл

Молоко

30 грн

10 грн
10 грн

20 мл

Чаї

Інше
ціна, грн

Імбирний

40 грн

300 мл

Обліпиховий

40 грн

300 мл

Трав'яний

5 грн

100 мл

Мед

Кава американо
80 мл

ціна, грн

25 грн

ціна, грн

Чіпси, шт

35 грн

Жувальна гумка, шт

25 грн

Фісташки, шт

85 грн

Арахіс солоний, шт

50 грн

Шоколад, шт

55 грн

300 мл

Чорний класичний

25 грн

300 мл

Зелений класичний

25 грн

300 мл

Фруктовий
300 мл

25 грн

