
ДЛЯ ПОЧАТКУ / STARTERS

 ₴

Фермерська Буррата з томатами та  
кедровими горішками під медовим соусом
Farm Burrata with tomatoes, pine nuts and honey sauce 295

Сет брускет: із запеченою яловичиною, з гарбузом та з форшмаком 
Bruschetta set: with baked veal, with pumpkin, with forshmak
  для одного / for one person 145                                        
 для компанії / for a company 280

Гастрономічне плато: прошутто, фует, оливки,  
крем-сир з Kамамбером та тости 
Gastro plate: prosciutto, fuet, olives, cream cheese with Camembert and toasts 325

Хумус із запеченим баклажаном, білими грибами,  
кунжутом та мигдалевими чіпсами
Hummus with baked eggplant, porcini mushrooms,  
sesame seeds and almond chips 225

Тартар з телятини із руколою 
Veal tartare with rocket salad 265

СВІЖЕНЬКЕ І ЛЕГЕНЬКЕ / FRESH & LIGHT

Мікс-салат із слабосоленим лососем та кіноа
Mixed green salad with salted salmon and quinoa 195

Салат з броколі, авокадо, козячим сиром та лисичками
Salad with broccoli, avocado, goat cheese and chanterelles 175

Салат із ростбіфом та білими грибами
Salad with roast beef and porcini mushrooms 205

СУПИ / SOUPS

Традиційний борщ  із пампушками та салом
Traditional borshch with pampushki and lard 125

Зігріваюче-гострий суп з індичкою та грибами Муер
Hot & spicy turkey soup with Muer mushrooms 145

Ніжний гарбузовий крем-суп з сиром Фета та пармезаном
Tender pumpkin cream soup with Feta cheese and parmesan 135

Вітаємо у Лео! Ми готуємо і подаємо сучасні версії класичних страв  
з найсвіжіших сезонних продуктів. Насолоджуйтесь справжньою їжею та 

спілкуванням – це саме те, що для нас важливо.

Welcome to Leo! We cook and serve contemporary versions of classic continental cuisine 
based on fresh seasonal products. Enjoy the true food and personal communication –  

this is exactly what Leo is about.

ОСНОВНЕ ВІД ЛЕО / LEO’S MAINS

  ₴

Бестселер Лео: Хрумка качина ніжка з овочевим соте  
під гостро-солодким соусом з кунжутом
Leo’s signature dish: crispy duck leg with sweet-sour sauce,  
vegetable sauté, and sesame seeds 265

Шніцель по-віденськи зі свинини з зеленим маслом та картопляним салатом 
Pork Wiener schnitzel with herb butter and potato salad  225

Філе лосося із запеченою картоплею та цибулею порей
Salmon fillet with baked potatoes and leeks 365

Яловичина із смаженими гливами та запеченими овочами  
під червоним винним соусом
Veal with fried oyster mushrooms and baked vegetables in red wine sauce 395

Паста тальятеле з королівськими креветками,  
в’яленими томатами, руколою та пармезаном
Tagliatelle with king prawns, sun-dried tomatoes, rocket salad and parmesan  325

Індича грудка з броколі, картопляним пюре  
з пармезаном та соусом із лисичками
Turkey breast with broccoli, parmesan mashed potatoes and chanterelle sauce  245

Стейк з гарбуза на різотто під йогуртовим кремом
Pumpkin steak on risotto with yogurt cream 205

Філе дорадо з запеченим салатом ромен,  
бататом та соусом з каперсів та томатів
Dorado fillet with baked romaine, batat and tomato&caper sauce 320

ЛЕВЕНЯТАМ / FOR LITTLE LIONS

₴

Домашній бульйон з курячою грудкою та локшиною
Traditional chicken soup with chicken breast and noodles 105

Кульки з індички у вершковому соусі із картопляним пюре
Turkey meat balls in cream sauce with mashed potatoes 195

Курячі нагетси та картопля фрі 
Chicken nuggets and french fries 155

Морозиво на вибір
Assorted ice cream 45

ДЛЯ СОЛОДКОГО НАСТРОЮ / FOR A SWEET MOOD

Leo чізкейк 
Leo’s signature cheesecake 125

Штрудель з яблуками, карамельним соусом та кулькою морозива
Apple strudel with caramel sauce and scoop of ice cream 120

Шоколадний чіа пудинг
Chocolate chia pudding 105

Гарячий шоколадний фондан із морозивом
Hot chocolate fondant with ice cream 145

Крем-брюле з м’ятою та сезонними ягодами
Crème brûlée with mint and seasonal berries 135

Будь ласка, повідомте офіціанта, якщо у вас є питання  
щодо інгредієнтів або алергічні реакції на будь-який із них 

If you have any questions on ingredients or allergies  
to any of them, please, let the waiter know

Вегетаріанська страва – може містити продукти  

тваринного походження / Vegetarian: may include animal products


