
Fenix Asia — це яскраве 
попурі кухонь  
з усіх куточків 
Сходу в авторському 
аранжуванні Сергія 
Байсаревича. 

Наша команда щодня 
створює унікальну 
паназійську 
кухню, почерк 
якої вирізняється 
особливою 
чуттєвістю  
та тонкощами, 
зверненням перш  
за все до емоцій 
гостя. 

У кожній страві 
зображено наше 
бачення Сходу 
за допомогою 
неординарних 
сплетінь прянощів 
і спецій, ароматів, 
смаків та текстур. 

Запрошуємо 
поринути  
до незабутньої 
гастрономічної 
пригоди!

“



Гастрономічний китайський гороскоп 
Chinese Zodiac Food Guide

Щур Rat (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) 

Рекомендовано: для гарного настрою сири або злегка  
маринована риба. Трохи менше гостроти.

Сhoose cheeses or slightly marinated fish to boost your mood.  
A little less spicy food.

Бик Ox (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Рекомендовано: через агресивність характеру,  
їжа нейтральних, не надто яскравих відтінків.

Due to your aggressive personality, choose food of neutral,  
not too bright shades.

Тигр Tiger (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Рекомендовано: постійно поповнювати організм 
вегетаріанськими гострими стравами з яскраво  
вираженими смаковими якостями.

Constantly replenish your body with spicy vegetarian food with 
a pronounced sensory taste profile.

Кролик Rabbit (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Рекомендовано: вживати в їжу більше натуральних лужних 
компонентів, таких як лайм і лимон.

Eat more naturally alkaline foods such as lime and lemon.

Дракон Dragon (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Рекомендовано: максимально гостра й гаряча їжа,  
аби випускати назовні внутрішній вогонь.

Choose the spiciest and hottest dishes to release the internal fire.

Змія Snake (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Рекомендовано: як хижакам пожиттю, їсти якомога  
більше страв з м’яса й птиці.

Being a predator, eat as many meat and poultry dishes as possible.



Коза Goat (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Рекомендовано: аби підкреслити чутливість представника цього 
знака, вживати страви з додаванням молочних продуктів.

To enhance the sensitivity of this sign, choose dishes with dairy 
products.

Мавпа Monkey (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Рекомендовано: щоб побалувати внутрішню дитину, необхідно 
приділити особливу увагу солодощам.

To indulge your inner child, you should pay special attention  
to sweets.

Півень Rooster (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Рекомендовано: представникам цього знаку необхідно їсти 
рослинну їжу спокійних зелених відтінків.

Representatives of this sign should choose plant food of calm  
green shades.

Собака Dog (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Рекомендовано: найкращі та найдорожчі позиції на смак  
шеф-кухарів, які підібрали фірмові страви як для найкращих друзів.

Try the best and most expensive offerings from chefs who selected 
signature dishes as for their best friends.

Кабан Pig (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Рекомендовано: їсти якомога більше страв з трюфелями  
або горіхами для посилення свого артистизму.

Eat as many dishes as possible with truffles or nuts to enhance  
your artistry.

Кінь Horse (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Рекомендовано: замовляти фірмові страви й ті, що містять 
ексклюзивні інгредієнти або шоу-подачу.

Order signature dishes with exclusive ingredients  
or show-presentation.



Фірмова качка 
по-Пекінськи

Signature Peking duck (whole duck)

Приготована за унікальним рецептом  
з дотриманням найдавнішої китайської технології,  

з соковитим м’ясом і хрусткою шкіркою
Made with juicy meat and crispy skin using a unique  

recipe and ancient Chinese technology 

Качка по-пекінськи (ціла качка)
Peking Duck (whole duck)

3 000

Качка по-пекінськи в класичній подачі  
(ціла качка)

Classic Peking Duck (whole duck)
3 000





Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.

- гостре; - веган; - small. - ціна за 100 г; - нова страва;

Броколі на робаті з йогуртовим соусом і стружкою з тунця
Broccoli on robata grill with yoghurt sauce and tuna flakes

Баклажан, запечений в соусі місо-чилі з кеш’ю, 
хрустким кіноа та йогуртом
Eggplant baked in miso-chili sauce with cashews, crunchy quinoa  
and yogurt

Small bites

Едамаме з сіллю Малдон
Edamame with Maldon salt

Едамаме спайсі
Spicy edamame

Биті огірки
Smashed cucumbers

Чері пікантні з кімчі
Spicy cherry tomatoes with kimchi 

Перці шішіто з сіллю Малдон
Shishito peppers with Maldon salt

Хрусткий тофу з перцевим соусом
Crispy tofu with pepper sauce

Хрустка бріош з м’ясом краба, гуакамоле та чорним трюфелем
Crispy brioche with crab, guacamole and black truffle

Wagu татакі на хрусткій бріоші з шіїтаке в перцевому соусі  
та осетровим кав`яром
Wagyu tataki on crispy brioche with shiitake in pepper sauce and  
sturgeon caviar

Попкорн з креветок
Shrimp popcorn

Хрусткий Том ям зі спайсі тунцем і тобіко
Crispy Tom yum with spicy tuna and tobiko

150

150

130

250

250

390

850

1600

390

330

Закуски
Appetizers

320

420



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.

- гостре; - веган; - small. - ціна за 100 г; - нова страва;

Нем з качкою темпура та арахісовим хойсін
Duck tempura nem with peanut hoisin

Нем з вугром, лососем і сиром Філадельфія
Eel, salmon and Philadelphia cheese nem

Нем з креветкою панко та апельсиновим світ чилі
Crispy panko shrimp nem with orange sweet chili

Спрінг-рол з качкою
Duck spring roll 

Спрінг-рол з креветкою
Shrimp spring roll 

Спрінг-рол з овочами
Vegetable spring roll

Севіче • Тартар
Ceviche & tartare

Тартар з лосося з манго та авокадо
Salmon tartare with mango and avocado 

Тартар з тунця з трюфельним понзу
Tuna tartare with truffle ponzu sauce

Тартар з Аргентинської яловичини з трюфельним  
крем-сиром та чорним кав’яром
Argentinian beef tartar with truffled cream cheese and black caviar

Севіче лакедра з кокосом, авокадо, цибулею, кінзою  
й кокосово-цитрусовим соусом
Yellowtail ceviche with coconut, avocado, onion, cilantro and  
coconut-citrus dressing

Севіче сибас з юзу-базиліковим соусом
Seabass ceviche with yuzu-basil sauce

Севіче лосось з авокадо, хрумкою кукурудзою  
та юзу-перцевим соусом
Salmon ceviche with avocado, crispy corn and yuzu-pepper dressing

570

590

1300

1200

550

600

Спрінг-роли
Spring rolls

380

680

480

320

350

200



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.

- гостре; - веган; - small. - ціна за 100 г; - нова страва;

Сашимі New Style
New Style sashimi

Сашимі
Sashimi 

Сашимі з дикого гребінця з чорним трюфелем
Wild scallop sashimi with black truffle

Сашимі лакедра з соусом юзу-трюфель і чорним трюфелем
Yellowtail sashimi with yuzu-truffle dressing and black truffle

Сашимі з тунця з устрично-трюфельним соусом
Tuna sashimi with oyster-truffle sauce

Сашимі з сибаса з соусом юзу-слива, кумкватом і огірком
Sea bass sashimi with yuzu-plum sauce, kumquat and cucumber

Лосось 
Salmon 

Тунець жовтоперий
Yellowfin tuna

Лакедра
Yellowtail

Преміум Лакедра
Premium Yellowtail

Морський гребінець
Scallop

Тигрова креветка
Tiger shrimp

Вугор копчений
Smoked eel

Восьминіг
Octopus

850

1200

550

520

490

550

850

900

780

450

720

810



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.

- гостре; - веган; - small. - ціна за 100 г; - нова страва;

Суші
Sushi

Лосось
Salmon

Тунець жовтоперий
Yellowfin tuna

Лакедра
Yellowtail

Морський гребінець
Scallop

Тигрова креветка
Tiger shrimp

Вугор копчений
Smoked eel

Кав’яр червоний
Red caviar

Кав’яр осетровий
Sturgeon caviar

130

150

420

190

160

180

380

850

1 шт

Гункани
Gunkans

Лосось спайсі
Spicy salmon

Тунець спайсі
Spicy tuna

Морський гребінець з ікрою тобіко
Scallop with tobiko caviar

Вугор копчений з огірком
Smoked eel roll with cucumber

Краб з ікрою тобіко
Crab with tobiko caviar

Лакедра з ікрою тобіко та спайсі айолі
Yellowtail roll with tobiko caviar and spicy aioli

130

150

200

150

490

220

1 шт
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Роли
Rolls

Обпалений рол з лакедрою, крабом і трюфельним соусом
Seared yellowtail, crab and truffle sauce

Рол з лобстером темпура, авокадо, ікрою тобіко  
та соусом унагі
Lobster tempura roll with avocado, tobiko caviar and unagi sauce

З вугром, креветкою панко і сиром Філадельфія
Eel, panko shrimp and Philadelphia cheese

Рол в маменорі з лососем, тигровою креветкою і сиром 
Філадельфія
Mamenori roll with salmon, tiger shrimp and Philadelphia cheese

З морським гребінцем і чорним трюфелем в обпаленому 
лососі
Seared salmon, scallop and black truffle 

Рол з вугром, манго, сиром Філадельфія, та ікрою тобіко
Eel roll with mango, Philadelphia cheese, and tobiko caviar

Рол зі спайсі тунцем, авокадо та цибулевим майонезом
Spicy tuna roll with avocado and onion mayonnaise

Fenix з вугром, тунцем і осетровим кав’яром
Fenix   with eel, tuna and sturgeon caviar

З лососем, вугром, ікрою тобіко й соусом унагі
Salmon, eel, tobiko caviar and unagi sauce

Теплий рол без рису з лососем та стружкою боніто
Warm no-rice roll with salmon and bonito flakes

Веганський рол з манго, спаржею та авокадо під горіховим 
соусом
Vegan roll with mango, asparagus and avocado with nut sauce

Обпалений каліфорнійський рол з сиром Філадельфія, 
авокадо й тартаром з лосося
Seared California roll with Philadelphia cheese, avocado  
and salmon tartare

1600

1400

720

890

890

750

770

1400

770

680

450

450
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- гостре; - веган; - small. - ціна за 100 г; - нова страва;

Салати
Salads

Салат з хрусткою качкою, зернами граната  
й сливовим соусом
Crispy duck salad with pomegranate seeds and plum dressing

Бебі шпинат з трюфельно-устричним соусом і пармезаном
Baby spinach salad with oyster-truffle dressing and parmesan

Салат з хрустким баклажаном, страчателою, томатами, 
горіхами кеш’ю, кінзою та сливово-часниковим соусом
Crispy eggplant salad with stracciatella, tomatoes, cashews, cilantro 
and plum-garlic dressing

Салат з томатів з м’яким сиром та естрагоном
Tomato salad with soft cheese and estragon

Салат з королівським крабом в авокадо з чорною ікрою тобіко
King crab salad in avocado with tobiko black caviar

Салат з копченим вугром, авокадо та яблуком з гірчично-
кунжутним соусом
Smoked eel salad with avocado, apple and mustard-sesame sauce

Теплий салат з телятиною USDE Prime, грибами шіїтаке, 
печеним томатом та топінамбуром фрі
Warm salad with USDA Prime veal, shiitake mushrooms, roasted  
tomatoes and topinambur fries

820

350

380

380

1400

490

1100

Бао • Тостада
Bao & Tostada

Бао з м’якопанцирним крабом, водоростями сівід  
і соусом спайсі айолі
Bao with soft shell crab, seaweed and spicy aioli dressing

Бао з хрусткою качкою, огірком кімчі та ягідним хойсін
Bao with crispy duck, kimchi cucumber and berry hoisin

Тостада з лососем, огірком, авокадо та спайсі айолі
Salmon tostada with cucumber, avocado and spicy aioli

Тостада з тунцем, авокадо, спайсі айолі та кінзою
Tuna tostada with avocado, spicy aioli and cilantro

730

620 

530

590
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Лобстер
Lobster

Лобстер на робаті з трюфелем
Lobster on robata with truffle oil and black truffle

Лобстер, запечений з вершково-імбирним соусом
Lobster baked with creamy ginger sauce

Лобстер Black Pepper на WOK з овочами
Stir-fried Black Pepper lobster with vegetables

880

690

750

Супи
Soups

Класичний місо-суп з тофу й вакаме
Classic miso soup with tofu and wakame

Том ям з морепродуктами та грибами цаогу
Tom yum with seafood and straw mushrooms

Суп Фо Бо з яловичиною
Beef Pho Bo soup 

Гьодза • Шу Май
Gyoza & Siu Mai

Гьодза з Wagyu та фуа-гра
Wagyu and foie gras gyoza

Гьодза з тріскою та сибасом з соусом місо-трюфель
Cod and sea bass gyoza with miso-truffle sauce

Шу Май з креветкою та свининою
Pork and shrimp Siu Mai

180

640

490

580

650

520

Дімсам
Dimsam

Дімсам з креветками та ікрою тобіко
Shrimp dimsum with tobiko caviar 

Дімсам з крабом та чорним кав’яром 
Crab dimsum with black caviar 

Дімсам з грибами і сиром тофу зі свіжим трюфелем
Mushrooms and tofu cheese dimsum with fresh truffle

500

1100

450
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WOK

Мікс азійських грибів
Asian mushroom mix

Сінгапурська локшина з куркою та креветками
Singaporean noodles with chicken and shrimps

Скляна локшина з телятиною та овочами
Glass noodles with veal and vegetables 

Рис, смажений з морепродуктами, овочами та кімчі
Seafood fried rice with vegetables and kimchi

Курча Кунг-пао
Kung Pao Chicken

Курка в кисло-солодкому соусі з кінзою й арахісом
Sweet and sour chicken with cilantro and peanuts

Локшина удон у соусі Black Pepper з м`ясом краба, грибами 
шіїтаке та шпинатом
Udon noodles with black pepper sauce, crab meat, shiitake mushrooms 
and spinach

440

440

550

690

330

370

980

Риба • Морепродукти
Fish & seafood

Риба-виноград у кисло-солодкому соусі
Sweet and sour grape-shaped fish

Креветки Карабінерос в соусі антікучо
Carabineros prawns in anticucho sauce

Чорна тріска ден місо
Black cod in den miso sauce

Запечений чилійський сибас в чилі-кокосовій глазурі
Baked Chilean sea bass in chili-coconut glaze

Філе сибаса, запечене в юзу-карамельній глазурі
Baked sea bass fillet with yuzu and caramel glaze

Лосось з хрусткою скоринкою, битим авокадо,  
едамаме й соусом даші
Crispy skin salmon with smashed avocado, edamame and dashi sauce

Восьминіг на робаті в соусі антікучо
Octopus on robata in anticucho sauce

590

1200

990

1200

850

690

1200
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М’ясо • Птиця
Meat & poultry

Курча з юзу кошо 
Chicken with yuzu kosho

Рібай USDA Prime на робаті з соусом барбекю-антикучо
USDA Prime ribeye steak on robata grill with barbecue-anticucho sauce

Wagyu татакі на гімалайській солі з азійськими соусами 
Автентична яловичина Wagyu - елітне м’ясо з інтенсивною 
мармуровістю
Wagyu tataki on Himalayan salt with Asian sauces 
Authentic Wagyu beef - elite meat with intense marbling

Каре ягняти в трюфельному териякі
Rack of lamb in truffle-teriyaki sauce

Стейк філе Міньйон Wagyu
Wagyu filet Mignon steak

750

850

1900

1300

1900

Гарніри
Side dishes

Зелена спаржа на робаті
Green asparagus on robata grill

Картопляне пюре з боніто
Mashed potatoes with bonito

Жасминовий рис на пару
Steamed jasmine rice

330

95

95
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Десерти
Desserts

Ванільний чізкейк з малиною 
Vanilla cheesecake with raspberries

Крем-брюле з ягодами
Creme brulee with berries

Класичний тірамісу
Classic tiramisu

Кубик Рубіка з пана коти та фруктового желе
Rubik’s cube with Panna cotta and fruits jellies

Тріо штруделів з мигдальним сорбетом
Strudel trio with almond sorbet

Семіфредо у стилі київського торта з малиновим желе
Kyiv cake-style semifreddo on raspberry jelly

Морозиво мочі  
полуниця-лимон / манго-маракуйя
Mochi icecream  
strawberry-lemon / mango-passion fruit

Сорбети 
Лимон, манго, маракуя
Sorbet
Lemon, Mango, passion fruit

Домашнє морозиво  
пломбір, шоколад, горіх
Homemade ice cream 
Milk сream, chocolate, nut

Асорті з фруктів
Assorted fruit platter

Асорті з ягід
Assorted berry platter

350

450

350

390

350

370

220

80

95

850

890




