
Банкетне меню ресторана готелю «Соняшник» 
 

Салати 
Салат "Соняшник" 
(окремо нарізані помідори, огірки, перець болгарський, зелена цибуля) 
Салат з курки і печериць 
(Курятина, печериці, цибуля, майонез) 
Кучеряві помідори 
(Помідори кружочками, сир твердий тертий, майонез, часник, зелень) 
Нарізка овочева 
(Помідори, огірки, перець болгарський, зелень) 
Салат домашній (типу Олів'є) 
(Традиційний салат з вареною телятинкою) 

Салат "Оселедець під шубою" 

Салат печінковий шарами 
(З яловичої печінки, з цибулею, яйцями, корейською морквою, майонезом та 
сиром) 

Салат "Морський бриз" 
(Салат з креветками, яйцями, червоною рибою, червоною ікрою, яблуками) 

 

 

  

Холодні закуски 
Мясна нарізка 
(Чотири види м'яса, рулетів та ковбаси) 

Рибна нарізка 
(Три види риби: лосось, біла риба, холодного копчення) 

Оселедець по-домашньому 
(Оселедець солоний з вареною картопелькою та цибулькою) 

Закуска "Бабусина комора" 
(Квашені: капуста, помідори, огірки) 

Заливне з язика 

Буженина фарширована 

Сирне асорті 
(Чотири види сиру) 

Торт печінковий 

Короп фарширований 

Закуска під горілочку з білих грибів 

Холодець по-домашньому 

Заливна риба 

Яйця фаршировані: 
- з фаршмаком 
- з фаршмаком та червоною ікрою 

Еклер: 
- з печінковим паштетом 
- з грибною начинкою 
- з червоною ікрою 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Готель «Дінамікс-Соняшник». Львівська область, с. Верхнє Синьовидне, вул. Січових Стрільців, 1.  
Тел:  +38 (03251) 2-42-12, 2-42-13 



Гарячі закуски
Торбинки з м'ясом 
Риба смажена хек 
Печериці фаршировані 
Язик в сметані 
Гриби білі в сметані 
Голубці українські 
Перець фарширований 

Гарячі страви
Капуста з курячими рульками 
Відбивна свинна 
М'ясо по-французьки 
Відбивна куряча 
Стейк з лосося 
Телятина відварна 
Котлета "Лісова пісня" 
Качка/гуска  фарширована гречкою та/або яблуками 
Форель річкова  фарширована грибами та овочами 
Порося молочне фаршироване гречкою 

Гарніри
Картопля по-селянськи 
Картопля відварна з зеленню 
Картопля пюре 
Рис з овочами 

Перші страви
Юшка з білих грибів 
Зелений борщ 
Окрошка 
Холодний борщ 

Десерти
Морозиво: з сиропом / з фруктами / з шоколадом 
Фруктова корзинка 

Напої
Сік "Rich" (в ассортименті) 
Мін.вода Поляна квасова (скло) 
Мін.вода Боржомі (скло) 
Вода газована БонАква (ПЕТ) 
Кава: Еспрессо / Американо / Латте / Капучино 
Чай : чорний / зелений / Каркаде / Травяний "Альпійський луг" 

Приклад оформлення банкету 

 
 


