
БАБУСИН

АМЕРИКАНСЬКИЙ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ

ПІСНИЙ

ФЕРМЕРСЬКИЙ

ЗДОРОВ’Я

ГУЦУЛЬСЬКИЙ

ДИТЯЧИЙ

ãðàì

• Фрукти по сезону

• Пісні млинці 
з яблуками та 

волоським горіхом

• Банош на
домашніх вершках

 з бринзою
• Джем
• Тости

• Фруктовий салат
• Джем

• Млинці з сиром

• Овочева нарізка

• Яєчня з шинкою • Салат з капусти

• Сосиски гриль
з картоплею 
по-селянськи

• Вівсяна каша
на воді

• Сир
• Джем

• Омлет
по-гуцульськи

• Домашні 
соління

• Каша манна
• Йогурт

• Яблучний пиріг

Сніданки

БЕЛЬ РОЯЛЬ

q

q

чай • кава • сік какао • компот • сік

чай • кава • сік

чай • кава • сік

чай • кава • сік

чай • кава • сік

чай • кава • сік

чай • кава • сік



Granny’s breakfast

American breakfast

Transcarpathian breakfast

Vegetarian breakfast

Farmer’s breakfast

Health breakfast

Hutsul’s breakfast

Kid’s breakfast

ãðàì

• Fruits

• Pancakes filled 
with apples and 

walnuts

• Cornmeal porridge 
with Transcarpathian 

sheep milk cheese 
Bryndza

• Jam
• Toasts

• Fruit salad
• Jam

• Pancakes filled 
with cottage cheese

• Assorted vegetables

• Fried eggs with ham • Cabbage salad
• Grilled sausages 
with country style 

fried potatoes

• Oatmeal porrige 
without milk

• Hutsul’s Omelet

• Handmade
pickles

• Semolina porrige
• Yoghurt

Breakfast

Belle Royalle

q

q

cocoa • stewed fruit • juice

tea • coffee • juice

tea • coffee • juice

tea • coffee • juice

tea • coffee • juice

tea • coffee • juice

tea • coffee • juice

tea • coffee • juice

• Jam
• Cheese

• Apple cake



Додатки

Яйце «Бенедикт»
із шинкою та соусом холландез 85/50 35.00

вихід, г ціна, грн.

Сирники 150/50 35.00
Каша манна 250 20.00
Каша вівсяна 250 14.00
Мюслі з молоком 250 20.00
Млинці з медом 150/50 40.00
Млинці з джемом 150/50 40.00
Млинці з карамелізованими 
яблуками, горіхами і медом 150/70/30 40.00
Млинці з сиром 150/50 45.00
Млинці з м’ясом 150/90/50 45.00
Ланч-бокс (тости, сир, буженина, 
ковбаса, зелень, яблуко, сік) 50/50/50/200 85.00

Омлет 150 25.00
Яєчня 120 25.00
Домашній сир 150 20.00

Сніданок з шампанським 
на двох

• Пляшка шампанського
• Ікра лосося на льоду з тостами
• Домашнє варення
• Вершкове масло 
• Свіжа випічка
• Свіжі фрукти
• Фреш

Ви також можете вибрати 
одну гарячу страву 
з меню сніданків 
та гарачий напій

Вартість з однієї персони - 350.00 грн.

Сир 50 25.00
Гриби 50 10.00

Томати 50 7.00

вихід, г ціна, грн.

Бекон 50 18.00

Бар

Апельсиновий фреш 100 35.00

Грейпфрутовий фреш 100 45.00

Яблучний фреш 100 30.00

Моркв’яний фреш 100 30.00

вихід, г ціна, грн.

Чай елітний заварний 400 50.00
Кава 50 25.00
Капучіно 150 30.00

Лате 170 35.00

Сік Ja�a 250 50.00

Молоко 50 5.00

Вершки 30 5.00

Топінг в асортименті 50 15.00

Кефір/йогурт 200 15.00



МЕНЮ
платних сніданків

Belle royalle

с.Лісарня, 74
Мукачівський район

Закарпатська область
+38 067 672 00 13

© Туристично-оздоровчий комплекс 
Belle Royalle, 2012-2019
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МЕНЮ

безал�гольні �КТЕЙЛІ

Молочно-фруктовий...............
Молочно-шоколадний..............
Молочно-ванільний..................
Молочно-банановий................
Мохіто б/а
(лайм,м’ята, спрайт).....................
Полуничний мохіто б/а
(лайм, полуниця, м’ята, спрайт).....
Холодний чай
(власного приготування)..............
Лимонад
(власного приготування)..............
Лимонад полуничний
(власного приготування)..............
Крюшон апельсиновий
(власного приготування)..............
Крижаний мокко
(кава, молоко, морозиво, 

 шоколадний сироп)....................
 

безал�гольні напої

Сік Jaffa (скло)...........................
Вода Вершина (негазована)........
Поляна Квасова.........................
Поляна Купель...........................
Лужанська..................................
Кока-кола...................................
Кока-кола...................................

250

250

Вміст,  мл Ціна, грн.

кава

Еспресо.................................
Рістретто................................
Амерікано..............................
Лате........................................
Мокко класична.....................
Лунго......................................
Капучіно.................................
Глясе.......................................
Гарячий шоколад.....................

Вміст , мл Ціна, грн.

фреш

Моркв’яний
джерело вітаміну А, швидко
засвоюється, зміцнює нервову 

систему, підвищує тонус................

Яблучний
втамовує спрагу, містить вітамін С,

солі калію, магнію, фосфору,

заліза, яблучну та лимонну кіслоти...

Грейпфрутовий
загальнозміцнюючий засіб

рекомендован при втомлюваності

позитивно впливає на стан шкіри.....

Апельсиновий
містить інозит, необхідний для

нормальної діяльності серцевого

м’яза, зміцнює імунітет...................

250

250

300

300

500

500

500

500

500

Вміст, мл Ціна, грн.

30

15

100

170

200

60

150

150

200

100

100

100

100

Вміст , мл Ціна, грн.

250

500

500

500

500

250

500

європейської кухні

65.00

65.00

55.00

65.00

90.00

95.00

60.00

60.00

70.00

60.00

70.00

50.00

40.00

35.00

35.00

35.00

40.00

40.00

27.00

27.00

27.00

37.00

47.00

27.00

32.00

42.00

40.00

30.00

30.00

45.00

35.00

с. Лісарня, 74, 
Мукачівський район, 
Закарпатська область

Ресторан працює з 8-00 до 23-00. 
Після 23-00 вартість перебування в 
еко-рестораціїї складає  1 000 грн./год.

Туристично-оздоровчий �мплекс Бель Рояль

Готель +38 067 672 00 39
Ресторан +38 067 672 00 13
SPA-центр +38 067 672 04 96

2021



�ЛОДНІ ЗАКУСКИ
Асорті із сала..............................
(з ароматними грінками, часником і гірчицею)

Домашні соління......................... 
(власного приготування)

Язик під білим хріном та 
сметаною....................................
Яскравий букет з овочів та
зелені..........................................
Вишукана лососева ікра............. 
(з маслом та тостами)

Лісові білі гриби мариновані......

САЛАТИ 
Олів’є по-віденськи.....................
(відварний язик, сир, перепелине яйце, 
свіжі та мариновані огірки, горошок)

Традиційний салат «Цезар»..........
(обсмажена куряча грудка з беконом 
та хрусткими сухариками, італійським сиром 
пармезан під фірмовою заправкою)

Теплий салат «Фуете».................. 
(з соковитого філе телятини в листях 
мікс-салату, з томатами, пармезаном
під оливковою заправкою)

Салат «Грецький»......................... 
(букет свіжих овочів з сиром Фета
під грецькою заправкою)

Салат «Гармонія»......................... 
(селера, морква, яблука, родзинки
 під селеровим соусом)

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Язик запечений з білими 
грибами......................................
(під вершковим соусом)

150/30/40г

300г

100/40г

240г

130/120/50г

150г

250г

200г

240г

200г

250г

300г

100/100г

Перші страви
Легкий овочевий суп..................
(цукіні, морква, цвітна капуста, картопля)

Солянка збірна м’ясна................
(з копченостями, яловичиною та овочами)

Ароматний курячий бульйон......
(з тостами)

Уха по-царськи...........................
(лосось, креветка)

Бархатний крем-суп...................
(з білими грибами, вершками та вином)

Знатний український борщ.........
(з рум'яними часниковими пампушками та 

сметаною)

Паста
Спагеті «Карбонара»...................
Пене з лососем та селерою........
Фетучіні з куркою та грибами.....

Рибні страви
Ніжне філе лосося......................
(під лимонним соусом)

Аристократична форель 
на прянощах...............................
(подається з печеною  картоплею та 
сирним соусом)

300г

300/30г

350/50г

350г

300г

300/50/30г

140/50г

150/200г

300г

300г

350г

Жульєн з м’ясом та білими 
грибами...................................... 
Осінні білі гриби смажені........... 
( під сметанним соусом) 

150г

150г

І на десерт…

М'ясні страви

Морозиво в асортименті............
Фруктовий салат.........................
(яблуко, апельсин, банан, під полуничним 

соусом)

Фрукти по-сезону......................
Домашній торт «Наполеон».........
за секретним бабусиним рецептом

Творожно-ягідний десерт...........
Fondant au chocolat.................... 
незвичайне французьке тістечко з шоколадною 
начинкою та ванільним морозивом

Esterhàzy torte............................ 
перлина Австро-Угорської імперії, мигдально-
шоколадний торт  з вершково-коньячним 
кремом

Сheesecake.................................
творожний десерт з ягідним соусом

100г/20г

250г

200г

175г

220г

100/50г

100г

160г/40г

Куряче  філе «Дор Блю» з 
французьким соусом..................
(на подушці з овочів гриль)

Свинні реберця під медово-
кунжутною скоринкою...............
подається із запеченою картоплею,  
маринованими огірками 

Віденський шніцель.....................
з аджикою власного приготування

Медальйони з телятини...............
з соусом деміглас та картопляним пюре

Філе індички у поєднанні з 
мікс салатом................................
помідорами черрі під брусничним соусом

Котлети з індички яблука та 
мигдаля.......................................  

170/120/70г

250/200г

250//40г

130/150/40г

170/100г

300г

Карпачо з телятини.....................240г

Салат «Морський бриз».............. 
лосось з цитрусами та зеленню під медовою
заправкою

Моцарела у фритюрі з ягідним 
соусом....................................... 220/50

Свинина по-іспанськи.................
з картоплею фрі та соусом «Бордо»

220/80/70г

100.00

45.00

60.00

63.00

490.00

130.00

105.00

100.00

185.00

85.00

45.00

130.00

120.00

75.00

175.00

40.00

99.00

45.00

235.00

100.00

62.00

360.00

238.00

98.00

215.00

120.00

110.00

120.00

160.00

190.00

195.00

135.00

45.00

40.00

35.00

50.00

50.00

70.00

70.00

55.00

180.00

105.00

140.00



Салат моркв’яний від Степашки
Овочевий салатик «Веселка»
Салатик «Золота рибка» з крабовим м’ясом

100 20.00

Бабусіни сирнички «Мрія Вінні Пуха»
зі сметаною та варенням
Млинці з шоколадом та морозивом «Чунга-чанга»

150/30/20 45.00

САЛАТИКИ

ДЕСЕРТИКИ

Куряча котлетка «Посмішка»
Рибна котлетка «Немо»
Курчий шашличок «Кошеня Гав»
Пельмешки «Перлинки»
Веселі метелики «Фарфале» з вершковим сирним соусом
Відбивна з індички «Жар птиця»
Парова котлета з телятини «Солом’яний бичок»
Курячі мафіни з сиром та овочами «Повітряні хмарки»
Омлет з перепелиних яєць «Пухнаста перепілка»

100 45.00

ОСНОВНІ СТРАВИ вихід, г ціна, грн.

100 35.00
100 50.00
150 35.00
200 30.00
100 68.00
100 75.00
150 70.00
100 50.00

Картопляне пюре
Картопля у фритюрі
Каша гречана
Каша рисова
Макарони відварні

150 15.00

ГАРНІРИ

100 25.00
150 38.00

вихід, г ціна, грн.

Суп-пюре «Веселий огородик»
Бульончик «Курочка Ряба» 
з домашньою локшиною та куркою
Гречаний супчик «Зоряна Галактика»
Каша манна з ягідним варенням «Каша малаша»
Каша вівсяна на молоці з фруктовим топінгом «Кріпиш»

200 35.00

ПЕРШІ СТРАВИ

150/50/50 50.00

вихід, г ціна, грн.

вихід, г ціна, грн.

вихід, г ціна, грн.

150 18.00
150 15.00
150 15.00
150 15.00

220 25.00

200 25.00
200/30 25.00

35.00200/30



МЕНЮ
дитяче

2021



Дата ____  _____ ____  Номер кімнати______

Звичайні страви Дієтичні страви
ОБІД

ВЕЧЕРЯ

Морквяний пиріг

Букет зі свіжих овочів

Чай

ПОНЕДІЛОК

Смачного!Кефір Йогурт

Салат «Полонинський» 
з капустою, перцем,томатами

Солянка м’ясна збірна 
Ребра зі свинини з картоплею 
по-селянськи

Салат «Морська казка» 
морська капуста, болгарський перець, 
кукурудза

Легкий овочевий суп
Шашличок курячий з соусом Дзадзикі
 та рисом

Салат з моцарелою, томатами та 
перепелиними яйцями
Спагеті з куркою та грибами Котлета по-шотландські 

з яйцем та гречкою
Кефірне желе

Звичайні страви Дієтичні страви



Дата ____  _____ ____  Номер кімнати______

Салат "Екзотика" 
куряче філе, кукурудза, яйце, 
огірок, майонез, зелень

Овочеве асорті
огірки, помідори, сметана 

ОБІД

ВЕЧЕРЯ

Салат "Ноктюрн" 
пекінська капуста, курка відварна, 
томати, крутони, фірмовий соус

Свіжі фрукти по сезону

Чай

ВІВТОРОК

Смачного!Кефір Йогурт

Компот Компот

Творожна запіканка

Бефстроганов по-панськи з рисом

Курячий бульйон з локшиною

Фарширована куряча гомілка з 
картопляним пюре

Уха

Гречетто   

Салат з моцарелою, помідорами 
та маслинами
Фрикасе  з курки із зеленим горошком  
та печерицями

Звичайні страви

Звичайні страви

Дієтичні страви

Дієтичні страви



Дата ____  _____ ____  Номер кімнати______

Сирний крем-суп

Дієтичний оселедець під шубою

ОБІД

ВЕЧЕРЯ

Яблучний пиріг з корицею Творожно-моркв’яне суфле

Чай

СЕРЕДА

Смачного!Кефір Йогурт

Філе білої риби з овочами на пару

Салат «Мукачівський» 

Ароматне жарке зі свинини 
з картоплею

Суп картопляний з курячими 
фрикадельками

Салат «Коулсло» 
капуста б/к, капуста ч/к, кукурудза, 
морква, йогурт

Запечена курка в пергаменті з 
курагою та морквою 

Салат з куркою та сирними 
кульками

Гуляш з булгуром по-угорськи

Звичайні страви

Звичайні страви

Дієтичні страви

Дієтичні страви



Дата ____  _____ ____  Номер кімнати______

Куряча відбивна в кунжутній 
скоринці з булгуром

Суп з цвітної капусти

ОБІД

ВЕЧЕРЯ

Смачний бісквіт з конфітюром
Морозиво

Чай

ЧЕТВЕР

Смачного!
Кефір Йогурт

Салат «Аля натурель»
картопляні медальйони, 
оселедець, цибуля, маслини
Суп–харчо зі свинними реберцями

Дієтичний салат «Олів’є» 
куряче філе, морква, огірки, 
горошок, йогурт

Курка у сметанному соусі з гречкою

Салат «Салмо» гриби, апельсини, 
томати під соусом Салмо
Парова куряча котлета з творогом 
та кабачками гриль

Ароматний плов по-узбецьки
Салат "Океан" з кальмарами

Звичайні страви

Звичайні страви

Дієтичні страви

Дієтичні страви



Дата ____  _____ ____  Номер кімнати______

Суп гороховий  з сухариками Картопляний суп з гречкою

ОБІД

ВЕЧЕРЯ

Салат з шинкою та ананасами
шинка, ананас, морква, кукурудза майонез

Творог з джемом

Чай

П’ЯТНИЦЯ

Смачного!Кефір Йогурт

Філе білої риби з сиром в 
паніровці з картопляним пюре

Овочеве рагу

Салат «Літні нотки» з соусом «Ранч»
смажені кабачки з часником та зеленню

Вареники з картоплею і смаженою 
цибулькою
Ягідно-вершкове желе

Салат «Фітнес»
пекінська капуста, куряче філе, кукурудза, кріп, олія

Парова куряча грудка фарширована 
яблуками з рисом 

Салат з селери та моркви

Звичайні страви

Звичайні страви Дієтичні страви

Дієтичні страви



Дата ____  _____ ____  Номер кімнати______

Салат «Маестро» 
курка, горіх, крутони

Салат «Грецький»

ОБІД

ВЕЧЕРЯ

Яблучна шарлотка

Рагу із свіжих кабачків

Чай

СУБОТА

Смачного!Кефір Йогурт

Скумбрія запечена у фользі з 
відварною картоплею

Грибний суп-пюре
Борщ український з пампушками
Млинці з м'ясом

Баклажанна закуска 
помідори, майонез, часник, зелень

Котлета по-київськи з 
картопляним пюре

Парова котлета з телятини 
під кроповим соусом з гречкою
Фруктовий салат під 
йогуртовою заправкою

Звичайні страви

Звичайні страви Дієтичні страви

Дієтичні страви



Дата ____  _____ ____  Номер кімнати______

Салат з свіжої капусти, огірка та 
зеленої цибулі

Салат з моркви та яблук зі 
сметаною

ОБІД

ВЕЧЕРЯ

Асорті зі свіжих овочів Салат з яблука та буряка під 
оливково-медовою заправкою

НЕДІЛЯ

Смачного!Чай Кефір Йогурт

Фрукти по сезону 

Котлета «А-Ля-Кок»
з гарніром із капусти

Яблучне суфле

Запіканка з цвітної капусти 
під сметанним соусом

Запечений короп з рисом
Юшка грибна по-монастирськи

Свинна відбивна з сиром та 
картоплею по-домашньому

Зелений борщ з яйцем 

Звичайні страви

Звичайні страви Дієтичні страви

Дієтичні страви



Додаткове замовлення

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________


