Бізнес-ланч 289 грн
з 12.00 до 15.00 в будні дні

делікатеси з грилю та салат-бар
«їж, скільки хочеш»
business lunch from 12 a.m. to 3 p.m. on weekdays
selection of meats from the grill and salad-bar; per person, “all you can eat”

Родізіо 599 грн
з 15.00 до 18.00 по будням

делікатеси з грилю та салат-бар
«їж, скільки хочеш»
late lunch from 3 p.m. to 6 p.m. on weekdays
selection of meats from the grill and salad-bar; per person,“all you can eat”

Родізіо 899 грн
Пн-Пт з 18.30 до 22.30, Сб з 14.00 до 22.30, Нд з 14.00 до 21.00
Mon-Fr from 6.30 p.m. to 10.30 p.m. Sut. from 2 p.m. to 10.30 p.m., Sun from 2 p.m. to 9 p.m.

делікатеси з грилю, ананас та салат-бар
«їж, скільки хочеш»

Родізіо Premio 1299

грн

USDA American Prime Black Angus Beef
Стейк піканья, Стейк алькатра, Стейк Рібай, Стейк Стріплойн

Premio делікатеси з гриля та салат-бар
(карамелізований ананас, нога баранини, телячі ребра, ребра BBQ зі свинини, курячі ніжки в
соусі Чилі, курячі сердечка, Чемпіонські крильця Баффало, свинина в Пармезані, телятина
brisket, шашлик з індички)

«їж, скільки хочеш»
*можливо замовити - від 2 осіб
premio delicatessens from the grill + pineapple + salad bar; per person, "all you can eat"

USDA Prime Black Angus Beef - Picanha, Alcatra, Ribeye Steak,
Strip Loin
(Lamb leg, Ribs, Brisket, Pork with Parmesan, Baby back ribs, Turkey kebab, Chicken legs,
Chicken wings Buffalo, Chicken hearts)

Замовляйте до Вашого Rodisio
Королівські креветки Гриль, 1 вертел 599грн
king prawns Grilled

десерти

на Ваш вибір будь-який

119грн

фірмові напої

лимонади 250 мл - 69 грн

Імбирно-лимонний, Маракуйя з базиліком,
Тархун з лимоном
lemonades: Ginger with lemon,
Passion fruit with basil, Tarragon with lemon

Традиційний Бразильський Коктейль
«Кайпіріня» - 149 грн

делікатеси з грилю
Асортимент Родізіо залежить від наявності
якісного незамороженого м'яса у наших
постачальників
Rodizio range depends on the availability
of quality non frozen meat from our suppliers.

Кілька простих правил Grill do Brasil:

салат-бар

Асортимент салат-бару визначається
сезонністю та Шефом
Assortment of salad bar is determined
by seasonality and by Head Chef

1. Вартість будь-якого РОДІЗІО вказано за одну особу.
2. Безкоштовне родізіо для дітей віком до 6 років та 50% знижка на родізіо для дітей,
віком від 6 до 10 років.
3. У разі якщо Вами замовлені тільки напої або десерти, а Ваші друзі
діляться з Вами родізіо,
ми залишаємо за собою право включити в Ваш рахунок ціну за родізіо.
4. Страви з салат-бару не подаються офіціантами за Ваш стіл, крім Родізіо Premio.
5. Делікатеси з грилю подаються в певній послідовності протягом 2х годин.
6. Не дозволяється брати їжу з собою.
7. Cork charge 300грн за пляшку вина (пляшка не більше 0,75ml).
8. Резерв столу анулюється, якщо ми Вас чекаємо більше 15 хвилин.
9. Родізіо Premio можна замовити від 2 осіб і більше.
10. В разі замовлення Родізіо Premio, кожна особа за столом
має оплатити саме Родізіо Premio;
11.Якщо у вас є алергія, попередьте про це, будь ласка, офіціанта.
12. Ми включаємо в рахунок 10% за обслуговування від суми Вашого замовлення
(service fee)*. Але дана оплата залишаєтьсся на Ваш розсуд.

