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Ми раді вітати Вас
в WHISKY CORNER!

Наш Шотландський дім — більше, ніж ресторан, це місце зустрічі друзів, 
однодумців, людей з особливим смаком.

  У WHISKY CORNER ми зібрали для Вас найбільшу колекцію віскі в 
Східній Європі — понад 900 зразків з Шотландії, Ірландії, США, Японії, 
Тайваню, Індії. Також представляємо власні ексклюзивні релізи віскі, 
які доступні тільки у нашому ресторані та на міжнародних фестивалях.

 WHISKY CORNER — штаб-квартира Всеукраїнського Клубу 
шанувальників віскі імені Олексія Яковича Савченко. Завдяки цій 
неймовірній людині в Україні більше дізналися про віскі, традиції та 
нюанси його виробництва, полюбили культуру віскі. Наш ресторан 
теж з'явився з легкої руки Олексія Яковича. Він надихнув нас мрією 
про власне місце для Клубу — Шотландський дім. Місце, де буде 
так приємно дегустувати віскі, відкривати для себе нові кулінарні 
задоволення, слухати волинщика, пройнятися духом і атмосферою 
Шотландії та просто добре провести час із друзями.

Ми здійснили мрію! Сьогодні справу, розпочату батьком, продовжує 
Олексій Олексійович Савченко разом з дружиною Іриною Анатоліївною, а також 
члени Клубу та вся команда WHISKY CORNER.

 Ми закохані в віскі — благородний, багатогранний напій — і 
подбали про гідне гастрономічне поєднання. У меню WHISKY CORNER 
Ви знайдете шотландські спеціалітети, європейську класику й авторські 
страви в новаторському стилі. 

 Дует відмінного віскі та смачних збалансованих страв — є 
запорукою правильної вишуканої трапези!
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Власні релізи
WHISKY CORNER

  Ще однією мрією Олексія Яковича Савченко було створення 
власного віскі. Це вдалося 2009 року! Клуб шанувальників віскі 
реалізував ідею першого українського ботлінгу та презентував 
спеціальний реліз Bruichladdich Super Heavily Peated — 
найдимніший віскі, який коли-небудь випускався під ім'ям 
Bruichladdich. Важлива частина нашої роботи — експерименти з 
витримки віскі в винних бочках.

 Наш Клуб безпосередньо співпрацює з дистилеріями та 
незалежними ботлерами Шотландії, створюючи, в повному розумінні 
цього слова, унікальні релізи. Наразі їх 48.

 Ось деякі з них:

• Caol Ila 13 Years Old витриманий в бочках з білого портвейну — 
поєднання, яке руйнує стереотипи. Дивно, але факт: у сучасній Шотландії 
віскі не витримують в бочках з-під білого порто. Ми ризикнули та отримали 
напій з неймовірним смаком і ароматом!

• Fettercairn 35 Years Old — два роки поспіль завойовує срібло на фестивалі 
Whiskybase Gathering у Нідерландах, входить в топ-1000 найвеличніших віскі 
планети за версією сайту WhiskyBase.com. Авторитетний критик Серж 
Валентайн відзначив цей реліз оцінкою 91 зі 100 — найвища, яку він будь-коли 
ставив.

• Blair Athol 12 Years Old витриманий в бочках від українського вина 
Каберне Мерло Колоніст. «Висока гама» — роздобути бочку з-під одного 
із найкращих вин України це справжня удача, а витримати в цій бочці 
легендарний Blair Athol — вже здобуток!

• Ledaig 24 Years Old Oloroso Sherry, 52% — якщо хтось говорить, що Ledaig 
створений бути молодим, тоді просто дайте йому скуштувати цей реліз.

 Створення нових релізів триває. Ми тримаємо в Шотландії 
понад 100 власних бочок і незабаром наша колекція поповниться 
віскі, яке витримане в бочках з-під локальних вин від сімейних 
виноробів «Колоніст» і «Шабо».
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КУХНЯ WHISKY CORNER 

 Смачна вишукана кухня — наша особлива пристрасть! Ірина 
Савченко та шеф-кухар WHISKY CORNER Ілля Улянов розвивають 
унікальну гастрономічну концепцію, в якій гармонійно 
поєднуються спадщина великих кулінарів минулого, сучасний 
стиль приготування та практики здорового харчування.

 У WHISKY CORNER ми раді запропонувати Вам аристократичні, 
креативні та дійсно корисні страви.

 У нашому меню Ви знайдете страви з оленя, качки, козулі, 
судака, лосося... Шотландську і загальносвітову кулінарну 
класику ми робимо стильною і сучасною. Наприклад, хаггис 
сервіруємо в витонченому ресторанному форматі, а оленину 
готуємо так, як любить англійська королева Єлизавета II. 

 Особливість нашого меню — сиров'ялені м'ясні делікатеси 
власного виробництва WHISKY CORNER за класичними 
іспанськими та італійськими рецептами. При цьому базовий 
продукт — український.
 
 Щоб поступово ставати справжнім шанувальником 
кухні Шотландського дому-ресторану WHISKY CORNER, ми 
рекомендуємо почати з нашого особливого аперитиву — чудового 
віскі в поєднанні з авторськими закусками.



5Даний проспект являє собою рекламний матеріал. Меню надається за вимогою гостя.
Ціни зазначені в гривні. До сплати приймається національна валюта, а також основні платіжні картки.

ЗАКУСКИ ДО ВІСКІ

Запечений козячий сир з медом
рекомендуємо з віскі Aberfeldy, Glenkinchie 20 г ..................................................60 

Сир Чеддер з медово-гірчичним соусом
рекомендуємо з віскі Cragganmore, Aberfeldy 20 г ...............................................60 

Обсмажена креветка Ваннамей
рекомендуємо з віскі Springbank, Highland Park, Inchgower 20 г .................... 135

Гребінець з маслом Метрдотель
рекомендуємо з віскі Springbank, Ben Nevis 25 г ................................................ 135

Лосось холодного копчення з сиром Горгонзола
рекомендуємо з віскі Caol Ila, Laphroaig 20 г .........................................................75

Спаржа, запечена в беконі з соусом Бешамель
рекомендуємо з віскі Glenlivet, Glengoyne 25 г ......................................................75  

Качина грудинка з апельсиновою ікрою
рекомендуємо з віскі Aberlour, Benrinnes 25 г .......................................................75

Ростбіф з фуа-гра та гірким шоколадом
гусяча печінка маринується з додаванням віскі Rock Oyster
рекомендуємо з віскі Lagavulin, Mortlach 20 г .......................................................95

Паштет із оленини на чипсі з тапіоки
рекомендуємо з віскі Tamdhu, Glenturret, Mortlach 15 г ......................................75
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ТРАДИЦІЙНІ БРИТАНСЬКІ СТРАВИ

ХАГГІС
"Хаггіс" з крем-картоплею та пюре з брукви
готується з віскі Smoky Scot 245 г........................................................................... 175 

СУПИ 
Суп "Кален Скинк" 230 г ....................................................................................... 170 

Шотландський цибулевий суп з яловичиною
готується з 10-річним віскі Glenmorangie Original 275 г ....................................255 

ПАІ 
Пай з качкою та грибами
томиться з віскі Smoky Scot 305 г ...........................................................................475 

Традиційний британський пай 
томиться з віскі Smoky Scot 330 г ...........................................................................495 

РИБА
"Фіш-енд-Чіпс" 495 г ...............................................................................................385

М`ЯСО
Яловичина "Веллінгтон" 
з грибним асорті та перцевим соусом 320 г ...............................................675
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ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

Асорті з благородних сирів 150/50 г ...............................................................435

Лосось татакі на зеленому соусі, 
зі сферою з манго та снігом з крем-сиру 150 г ...........................................385

Ікра щуки з домашнім маслом 30/30 г .........................................................405

Прошуто WHISKY CORNER 100 г ...................................................................... 165

Копа WHISKY CORNER 100 г ............................................................................... 165

Заливне з телятини з огірками у бурбоні 250 г ........................................365

Карпачо з яловичини 140 г .................................................................................345

Тартар із оленини з мусом із копченого вугра 190 г ..............................475

САЛАТИ
Салат з печеним баклажаном та сирним мусом 165 г ...........................225 

Салат з лососем 
та скляною локшиною з кунжутним маслом 210 г ................................355

Салат з пряним качиним філе 
та карамелізованими чилі яблуками 140 г .................................................255

Салат з телятиною, інжиром та сферами з крем сиру 200 г ...............345

Даний проспект являє собою рекламний матеріал. Меню надається за вимогою гостя.
Ціни зазначені в гривні. До сплати приймається національна валюта, а також основні платіжні картки.

Лосось — одна з найнезвичніших риб. 

 Є дивовижна стародавня кельтська легенда. У річці Слейн, що протікає в графстві 
Міт, водився Лосось Мудрості.  Той, хто спіймав і з'їв цього лосося, міг стати найвеличнішим і 
найталановитішим з ірландських поетів, а також отримати дар провидіння. У давнину ремесло 
поета вважалося в Ірландії священним. Поети поєднували у собі надприродні сили — друїдичну 
та творчу, їм відкривали таємниці, недоступні звичайним людям.  
 У світі існує багато різних видів лосося, таких як горбуша, лосось чинук, нерка, кижуч 
(також відомий як сріблястий лосось і джек лосось), атлантичний лосось, кета, лосось Масу 
та Амаго. Вони відрізняються за розміром, вагою та вмістом жиру. Любителі лосося часто 
розходяться в думках щодо того, чи віддавати перевагу дикому або вирощуваному лососю. Риба, 
що вирощується у фермах, має більше жиру, тоді як дикий лосось на смак більш ароматний і має 
більш тверде м’ясо.

Цікаві факти
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СУПИ
Картопляний крем-суп 
з прошуто WHISKY CORNER та колотими горіхами 280 г ................... 215

Консоме з цесарки 320 г ....................................................................................... 195

Солянка з дичини з домашньою копченою сметаною 320 г ..............385

РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ
Лосось з гремолатою із броколі та сорбетом із естрагона 295 г ........605

Філе судака з чорними варениками з картоплею 
та соусом із копченої сметани та сиру 300 г .............................................. 415

Підкопчений осетр 
зі шпинатом та вершково-шафрановим соусом 100 г...........................435
ціна вказана за 100 г

Цікаві факти

Осетр  — це диво природи, оспіване ще 
в античній поезії.

 Понад 100 млн. років тому вони існували 
поряд із динозаврами. Але ті давно вимерли, не 
витримавши зміни геологічних епох, а осетрові 
стійко перенесли всі потрясіння і дожили до 
наших днів.
 Осетрина багата легкозасвоюваними 
білками, за рахунок чого продукт швидко 
перетравлюється і нерідко рекомендується 
дієтологами для різних дієт. Склад м'яса осетра 
багатий рідкісними корисними кислотами, 
включаючи глютамінову, білками, а також 
вітамінами А, С, РР і групи В. 
 М'ясо осетра - делікатесний продукт, 
у складі якого присутні корисні макро- і 
мікроелементи: калій, фтор, фосфор, йод, 
кальцій, нікель , магній, молібден, натрій, хром, 
залізо, хлор. При регулярному споживанні осетра 
зміцнюються судини і серцева м'язи, що сприяє 
зниженню рівня холестерину в крові, зменшення 
ризику інфаркту міокарда.
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Ціни зазначені в гривні. До сплати приймається національна валюта, а також основні платіжні картки.

М'ЯСО, ПТИЦЯ ТА ДИЧИНА

Філе качки з карамелізованою грушею 200 г ............................................395 

Особуко з ягнятини з овочами гриль та пюре з батату 480 г .............545

Каре оленя з печеною картоплею та шпинатом 100 г ...........................455
ціна вказана за 100 г

Строганов із козулі з пюре з печеної картоплі 360 г ..............................365

Яловичі щоки на яблуково-селеровому пюре 
з копченими томатами 310 г .............................................................................375
щоки томяться з віскі Smoky Scot

Філе-міньйон з битими огірками 290 г ........................................................575

Цікаві факти

Олень — найдавніший символ 
Шотландії, старше ніж віскі, 

волинка і навіть кілт.

 Саме за оленем женеться ліричний 
герой Роберта Бернса у вірші «В горах моє 
серце ...». 
 Сподіваємося, справа відбувається 
не в Королівському лісі, тому що 
полювати на оленів, а так само ланей, 
козуль і кабанів в королівських угіддях — 
винятково привілей монарха. Такий закон, 
заснований ще Вільгельмом Завойовником. 
Цей правитель, який прибув з Франції, 
безумовно знав толк у виборі делікатесів!
Сучасні нутриціології називають оленину 
дієтичним і, більш того, лікувальним 
продуктом, рекомендуючи її при 
порушеннях обміну речовин і авітамінозах.
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ГРИЛЬ
ціни вказані за 100 г

Лосось 100 г ................................................................................................................375

Стейк Портерхауз (Америка) 100 г ..................................................................585

Стейк Ріб-ай (Америка) 100 г ..............................................................................575

ГАРНІРИ 
Спаржа з вершковим маслом 120 г ................................................................395

Овочі гриль 250 г ..................................................................................................... 155

Шпинат з кедровими горішками 110 г ......................................................... 150 

Крем-картопля 150 г ................................................................................................95

Картопля по-французьки 150 г ...........................................................................95

Картопля, запечена на вуглях 150 г ..................................................................95
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 СОУСИ/ДОПОВНЕННЯ
Шафран 30 г ................................................................................................................60

Стілтон 30 г ..................................................................................................................60

Барбекю Бурбон 30 г ...............................................................................................60 

Перцевий 30 г .............................................................................................................60

Хлібна корзина з домашнім маслом та Пармезаном 
(пшеничний з насінням, солодовий на Guinness, пшеничний) 330 г ............. 115

ДЕСЕРТИ
Профітролі з заварним кремом 150 г ............................................................205

Мус із рожевого шоколаду з соусом Сабайон 105 г ................................. 165

Яблунева тарта з ванільним морозивом 270 г .......................................... 195

Морозиво / Сорбет 50 г ...........................................................................................70 




