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Наше меню створене талановитим шеф-кухарем, 
на рахунку якого робота у закладах  Аргентини, США, Европи

 – ANTONIO RUIZ. 
Всі страви нашого ресторану створені за оригінальними 

аргентинськими рецептами 
з відбірних фермерських продуктів.

                                                                                                                        шеф-кухар ресторану ANTONIO RUIZ 



Салати
Салат з курячою 
печінкою

Салат з Фетою

Барселоніта

Салат з 
авокадо

Каса Гранде

Цезар з
куркою

Аргентина

Енсалада з 
качиним філе

Каліфорнія

Салат з бебі 
восьминігом

Салат з 
язиком

Моцарелла 
Капрезе 

Карамелізованим яблуком, шпинатом, соусом 
Теріяки. Подається теплим                           250    160

Хрусткий салат, подається на буряковому кремі з 
печеними томатами Чері та чорними іспанськими 
Каламатами                                                                      240   145 
                                                          

М’ятний салат з руколою, горіховим соусом з п’яти 
горіхів, ароматною грушею та карамелізованим 
козячим сиром                                                 230     188

Пряна рукола, листя салату,  грейпфрут із масляним 
ніжним авокадо. Подається з неймовірним кремом 
із печених яблук та грибів                              220    182

Вишуканий салат зі шпинату та броколі з рожевим 
м’ясом лосося. Подається з лимонно-вершковим 
сиром                                                    250    196

Салат з курячим філе та соусом Цезар       300    172

Традиційний аргентинський салат з ароматною 
телячою вирізкою гриль у поєднанні з устричним 
соусом                                                       220    220

Нiжне качине фiле з мiкс салатом, сиром 
Горгонзола та авторською заправкою      220    194

Тигрові креветки під соусом Теріякі. 
Подаються з листям салату, помідорами Черрі 
та стружкою Пармезану                     200/5 шт    199

Свіжий хрумкий салат з в’яленою журавлиною, 
пряною руколою, кільцями Дайкону з делікатесними 
восьминіжками та ароматною м’ятою. Подається 
під яблучно-лаймовим дресінгом              250    354

Пікантний салат з телячого язика з маринованими 
перепелиними яйцями та кільцями селери в 
гострій заправці із вершкового хріну       250    170                    

Класичне поєднання сиру Моцарелла, 
томатів та соусу Песто                                200   148

NEW

NEW

NEW
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Холодні закуски
Хумус

Антіпасто з 
оселедця

М’ясне асорті

Свіжі овочі 

Мариновані 
овочі
Асорті
м’яких сирів
Асорті 
твердих сирів

Гуакамоле

Карпаччо з 
яловичини
Мармуровий 
Тартар 

Рибне асорті

Ікра з баклажану  

Сет брускет 1

Сет брускет 2

Паштет з курячої 
печінки

Традиційна закуска з нуту. Подається з 
домашнім хлібом                                        80/40      80
Засолений за спеціальним рецептом оселедець у 
поєднанні з обсмаженою картоплею, кінзою та 
перцем Чилі                                                   220   102

Асорті іспанських спеціалітетів: Чорізо, Копа, 
Панчетта, Салямі в Пармезані                       200   320

Свіжий томат, хрумкий огірок, болгарський        
перець і пучок ароматної зелені                  220      99

Фірмове асорті з маринованих овочів       400   102

Гудбрандсдален,  Буше-де-Шевре ,  Курадо Мескла. 
Подаємо з фірмовим томатним конфітюром 150/30/30   330

Пекоріно,  Грана Падано, витримана Гауда. Подаємо з 
фірмовим морквяним конфітюром                     300   220

Традиційна мексиканська страва.
Подається з чіпсами “Начос”                 140/30   175

Шматочки яловичої вирізки, маринованої у спеціях. 
Подаємо з двома витриманими сирами та 
бальзамічним соусом                                  100/70   270

Тартар з мармурової яловичини                  220   279

Ассорті з двох видів форелі власного засолу, 
копченого марліну та масляної              65/65/40/25   395

Подаємо з вершковим сиром та гранатовим 
соусом                                                                  120      86

Груша-крудо, анчоус, паштет з курячої 
печінки                                                                  390   310

Ростбіф, Моцарелла, червоний лосось       430   340

Подається з томатним джемом, солодкими 
огірочками та нашим хлібом                90/40/30       88

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Севіче

Лосось

Гребінець

Восьминіг

Сібас

Тунець

Креветки

Червоний лосось з компресованим ананасом на 
тигровому молоці з салатом із грейпфрута, кінзи, 
цибулі під гострим яблучно-лаймовим соусом та 
консервованим персиком                       200 /70   240

Далекосхідний маринований гребінець на 
оригінальному винному соусі під заправкою із 
апельсинового соусу з базиліком, петрушкою та 
цибулею з неймовірними нотками гостро 
кисло-солодкого та цитрусового смаку      200    290

Маринованний в яблучному пюре з зеленою 
цибулею та імбиром восьминіг, який подається на 
кільцях маринованої селери                          200   370

Половина маринованого сібаса в тигровому      
молоці з додаванням м’яти  та кінзи на ніжному 
кремовому пюре  із печеного буряка з медом 
та манго                                                           180   230

Ніжний тунець, маринований в кунжутному маслі 
з компресованим імбиром в кокосовому молоці 
та маринованим авокадо на
тамариндово-персиковому соусі                  200   365

Маринована в бальзамічному уксусі та оливковому 
маслі холодноводна креветка заправлена насінням 
Чіа та Пармезаном. Подається на яблуці в листі 
базиліку, під гострим яблучно-лаймовим соусом, 
декорована  ікрою Масаго      
                      200   270

NEW



Ель 
вандоньйон

Арко іріс а
ла міель

Кесаділья 
з куркою

Халумі гриль

Вердурас 
Камперас

Супи

М’який сир Фета, смажений у беконі 
на грилі                                                      130/15    120

Смажені на грилі баклажан, томати,
цукіні та цибуля. Подаються під
солодким медово-гірчичним соусом          360    159

Мексиканська тортилья з куркою, 
овочами та сиром                                         200    126

Приготований на грилі сир Халумі. 
Подається з м’ятним салатом, печеними 
томатами та горіховим соусом            180/70/30   260

Овочі гриль, приготовані у кунжутному маслі                       
                           470   186

Гарячі закуски

Емпанадас 
 традиційні аргентинські пиріжки

Алубіас

Тукумана

Морський суп

Суп з 
потрохами

Чілі кон карне

Традиційний аргентинський суп із ніжної 
квасолі, сиро-в’яленого м’яса та 
копченого сала                                          250       95

Справжній аргентинський суп
з куркою, картоплею та чилі                        300      95

Мідії, кальмари, бебі-восьминіг з пікантним 
бульйоном                                                      350   330

Готується з аргентинського півня               350   146

Традиційна мексиканська гостра
страва зі свинини, бекону та овочів           280   120

З шинкою та сиром                                          3 шт       58

З куркою                                                              3 шт       72

З телятиною                                                       3 шт       99



Основні страви
Дон паскуаль

Бургер Ель 
Гаучо

Щупальці 
атлантичного 
восьминіга 

Телячі щічки

Різотто з 
морепродуктам

Різотто 
з грибами

Стейк з язика

Лосось на 
креветочному 
рататуї

Кечуанська 
курка

Гомілка 
барана

Ломо де сердо

Половина домашньої смаженої курки    0,5 шт   255

Фірмовий соковитий бургер із витриманої 
яловичини зі слайсами ростбіфу       250/70/30   299

М'який восьминіг гриль з обсмаженими овочами 
в апельсиновому фреші з ароматною заправкою 
зі свіжої зелені                                         100/240   540

Телячі щічки, які тануть у роті на густій 
кукурудзяній поленті, щедро залиті густим 
вершковим соусом                                       350   220

Ароматне традиційне різотто 
з морепродуктами                                         200  350

Ніжне різотто з білими грибами, 
лисичками та трюфельним маслом          300    220

Кільця яловичого язика гриль з запеченою до 
золотистого кольору ароматною картоплею під 
соусом чорного трюфеля                       150/300    286

Ніжне філе лосося гриль, яке подається на 
овочевому рататуї з креветками                300    459

Маринована курка в східних спеціях тандури-масала 
та буряковому фреші. Подається з кокосовим рисом
та яблучно-манговим гострим чатні           300   165

Ціла запечена гомілка, яка подається з булгуром
                                                                  700/100/450    796

Соковита свиняча вирізка гриль. Подається з
яблуком та медовим демі-гляссом           170/300    196

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Стиль Асадо
 на вiдкритому вогнi

Мармурові стейки
сухого визрівання

Ті бон                       145     

Портерхаус              145

Рібай  premium                                      145      

Стріплойн              145

Порося гриль

Ягня гриль

Ребра 
патагонія

Ла кумпарсіта
телятина
Ла кумпарсіта
яловичина

Чулета 
де сердо

Каре теляче

Смажене цілим на відкритому вогні                   150

Смажене цілим на відкритому вогні                   130

Ребра молодого ягня            92

Неперевершена теляча вирізка гриль                     152

Cоковита яловича вирізка гриль                               142

Свинина на кісточці                                                                106

Теляче каре, замариноване у 
фірмовому маринаді                                                             132

ціна за 100 г

ціна за 100 г

Вага за сирий продукт



Брочет
аргентинські шашлички

Де сердо 
марінадо

Польйо

Коразон де 
польйо

Де сан Фернандо

Ель гажинеро

Тернера

Свиний ошийок                                                       98

Куряче філе                                                                   98

Соковиті курячі сердця                                               76

Теляча печінка загорнута у бекон                          72

Курячі крильця, приготовані 
до золотистої скоринки                                             55

Ніжна яловича вирізка                                            142

ціна за 100 г

Риба та морепродукти
Лосось                                                                                                   242

Райдужна форель                                                                          120

Дорадо                                                                                                  160

Сібас                                                                160

Тунець                                                               220

Тигрові креветки         5 шт    320

ціна за 100 г

NEW



Ель 
вандоньйон

Арко іріс а
ла міель

Кесаділья 
з куркою

Халумі гриль

Вердурас 
Камперас

Гарніри
Картопля запечена                                                                         1 шт       35

Картопля по-домашньому                             150       35

Картопля фрі                                             150       35

Кукурудзяний початок                                    1 шт       52

Рис «Пілаф»                                                150       35

Спаржа гриль                                             175       99

Печериці гриль                                           200       64

Шпинат                                                       175       90

Хліб

Хлібна корзина                                                                                            30

Аргентинський хліб власного приготування                          45

Соуси
Чімічурі                       50       30

Піканте               50       30

Барбекю               50      30

Соус до м’яса     50       30

Соус до риби     50       30

Горіховий            50       30



Десерти
Пасьйон          
Ексклюзивний десерт з полуницею та чорним перцем             150     108

Профітролі          
Заварні тістечка з морозивом                                                     100/3шт       92

Семіфредо
Італійський десерт                                                                                      150    115

Шоколадна сфера “Сюрприз”
Приготують прямо перед Вами!                             140/130    175

Торт шоколадний                                                               85     108

Наполеон                                                                                      125       88

Чізкейк                                                                                                       135       88

Лавандове крем-брюле                                                                        100       88

Слідкуйте за новинами:
www.elgaucho.com.ua

facebook.com/rancho.el.gaucho

До рахунку автоматично включається 10% від суми замовлення. У випадку незадовільного 
обслуговування ця сума за Вашим проханням виключається з рахунку. Знижка за дисконтними 

картками мережі “Континент Карт” діє виключно на меню кухні. На меню бару знижка не 
розповсюджується. Розбитий гостем посуд включається в рахунок та оплачується гостем згідно 

прейскуранту. У випадку нанесення закладу матеріальної шкоди гість оплачує її згідно прейскуранту
З 19:00 для Вас грають кращі музичні колективи столиці. 

Ми завжди раді бачити Вас у нашому ресторані, але у разі подовження роботи ресторану 
після 23 години  гості сплачують додатково 10 % від суми рахунку, але не меньше ніж 100 грн  

Відео, фото зйомка тільки з погодження адміністрації ресторану. Адміністрація не несе 
відповідальності за речі залишені відвідувачами, а також за машини, залишені на стоянці 

біля ресторану.

Продаж пива та інших слабоалкогольних напоїв, особам, які не досягли 18 років заборонений. Продаж 
міцних алкогольних напоїв особам, які не досягли 21 року заборонений.

Дана брошура несе рекламно-інформаційний характер. З асортиментним переліком і цінами ви 
можете ознайомитись в куточку покупця, Всі ціни вказано у гривнях



facebook.com/rancho.el.gaucho

www.elgaucho.com.ua

rancho_el_gaucho 


