
РЕСТОРАНИ ДЕРЕНІВКИ – ЦЕ СМАЧНЕ У ПРЕКРАСНОМУ!

 Кожен день хорошого відпочинку повинен розпочинатися корисним сніданком, а закінчуватися гарною 
вечерею в атмосфері затишку! 

 Ресторани Деренівської Купелі – це простір витонченого смаку і високої кухні, ідея якої полягає у 
переосмисленні закарпатських кулінарних традицій. Тут подають смачні й трендово оформлені страви 
авторської варіації нашого шеф-кухаря. Це приємне відкриття для гурманів, мистецтво кулінарії і вишуканість у 
кожній деталі. Наш гастрономічний сервіс поєднує надсучасне обладнання та локальну рецептуру у 
європейській варіації. Екологічно чисті продукти: овочі, фрукти та зелень – з саду та парників Деренівки, а 
м'ясо та риба вирощуються у природних умовах та вигодовуються органічним кормом на власних 
фермерських господарствах. 

  Унікальна особливість, аналогів якій нема на теренах України – приготування їжі виключно на основі 
природної питної та мінеральної води, яка видобувається безпосередньо на місці.
Ресторани Деренівки – це не тільки висока кухня, а справжня подорож витончених смаків, яка відкриє перед 
Вами колекцію вишуканої винної карти. Барна карта пропонує широкий вибір як алкогольних, так і 
безалкогольних напоїв. Тут представлено витримані марочні віскі, коньяки, лікери та інші міцні напої від 
всесвітньо відомих виробників, а також класичні та авторські коктейлі. Особливої уваги заслуговують 
деренівські настоянки – кизилова, обліпихова та калинова, що виготовляються з власної продукції. 

 Кожен візит – це враження! Кожна страва – це відкриття! Кожен ковток – це насолода! Якщо Ви 
прихильник гарної атмосфери, смачних та корисних страв, відмінного відпочинку та незабутніх вражень, то 
ресторани Деренівської Купелі саме для Вас.  Адже квінтесенція відмінного смаку — у настрої та любові, з якими 
ми готуємо кожну страву.

Р Е С Т О Р А Н



СТАРТЕРИ САЛАТИ  І  ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ 

ПАШТЕТ З ОЛЕНЯ
із яблучним конфітюром

100 г / 290 грн 

ЯЛОВИЧИЙ ЯЗИК
з соусом із хріна 
100 г / 290 грн

ІКРА ЩУКИ
зі сметаною 

 50 г / 480 грн

МАРИНОВАНІ БІЛІ ГРИБИ
100 г / 190 грн

ЛІТНІЙ САЛАТ
із зелені та заправкою з лимонного соку і 

оливкової олії
100 г / 190 грн

САЛАТ З ЯЛОВИЧИМ РОСТБІФОМ
козячим сиром та м'ятою, сморчками, шпинатом, 

огірком та заправкою із гірчиці і малинового 
оцту 

250 г / 360 грн

ОВОЧЕВИЙ САЛАТ
 з моцарелою 
180 г / 290 грн

ТОСТИ З ТУНЦЕМ
руколою та томатами конкасе

250 г / 380 грн

РОСТБІФ З ЯЛОВИЧИНИ
з соусом із анчоусів і тунця під сиром Грюєр 

150 г / 380 грн

ТРІО САЛА 
150 г / 310 грн

СЛАБОСОЛЕНА КАРПАТСЬКА ФОРЕЛЬ
з соусом із каперсів та хріна 

150 г / 350 грн

СЛАБОСОЛЕНИЙ ЛОСОСЬ
з соусом із карпатських трав 

150 г / 480 грн

ДУНАЙСЬКИЙ ОСЕЛЕДЕЦЬ
з картоплею 

150 г / 320 грн

ОСЕТЕР СПЕЦІАЛЬНОГО ПОСОЛУ
з соусом із хріна
100 г / 390 грн

ЦІКАВІ ФАКТИ
 Екологічний напрямок ресторанів - це 
наша особлива пристрасть. Кулінарне кредо 
бренд-шефа Деренівської Купелі: «Страва 
починається задовго до того, як продукти 
потрапили на кухню». Ми впевнені якщо хочеш щось 
зробити добре, зроби сам. Саме тому надаємо 
перевагу локальному продукту.  Закарпатський 
кл імат чудово сприяє веденню власного 
господарства.  У садах та теплицях Деренівки, ми 
самостійно вирощуємо різноманітні овочі, фрукти 
та трави, завдяки чому продукти містять підвищений 
рівень вітамінів та поживних речовин, покращені 
смакові характеристики й аромат.  В смаку не 
відчувається хімічних домішок, що робить його 
неймовірно приємним.
 Дунайський  оселедець ,  або  ж  я к 
називають у народі – «Дунайка» справжній 
делікатес.  Знавці рибних страв кажуть, що 
дунайський оселедець має особливий смак, а ще  
містить унікальний набір поживних речовин. Ця риба 
просто надзвичайно ніжна, має солодкуватий смак 
та просто тане у роті.

Унікальна особливість ресторанів Деренівської Купелі, це те що немає аналогів на теренах України
де приготування їжі робиться виключно на основі природньої мінеральної води, яка видобувається

безпосередньо на місці розташування санаторного комплексу



ЦІКАВІ ФАКТИ
 Мальовничі Карпатські гори вважаються 
одними з найбільш грибних регіонів в країні. Тут 
росте понад 300 видів екологічно чистих грибів, 
однак, найбільшим трофеєм вважається - білий 
гриб.
 Білий гриб - це 101% для здоров'я. За 
харчовою цінністю гриби не поступаються м'ясу, 
овочам та фруктам. Гриби обґрунтовано 
вважають джерелом біологічно активних речовин. 
Важливо, що білі гриби практично не втрачають 
своїх корисних властивостей після обробки - 
сушіння, варіння або смаження.
 Для приготування авторських страв від 
б р е н д - ш е ф а  в  р е с т о р а н а х  Д е р е н і в к и 
використовують гриб Сморчок, який є другим 
найціннішим грибом після трюфелю, має 
надзвичайно витончений смак та аромат. 

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ

БАНОШ
з соусом із білих грибів та сморчків 

150 г / 230 грн

БАНОШ
з мусом із бринзи 
150 г / 230 грн

ГОЛУБЦІ
 з олениною та сморчками 

200 г / 370 грн

СУПИ 

НЕАПОЛІТАНСЬКА РИБНА ЮШКА 
300 г / 330 грн

БОГРАЧ ПО-ДЕРЕНІВСЬКИ
з трьома видами м’яса 

300 г / 250 грн

КУРЯЧИЙ БУЛЬЙОН З ТОРТЕЛІНІ 
300 г / 230 грн

ЦІКАВІ ФАКТИ
 Яке ж Закарпаття на смак? Гуцульська 
складова закарпатської  кухні - це банош і 
бринза. Ці страви традиційно готували тільки 
чоловіки. Для баноша (бануша) потрібні свіжі 
вершки (або овеча сметана) і кукурудзяна мука, 
а помішувати його слід дерев'яною ложкою. За 
переказами, цю кашу вперше приготував гуцул 
Банош під час голоду, коли з їжі залишались 
лише сметана і мука. 
 Страви з борошна у закарпатців 
завжди були популярними. Це властиво і 
загалом для української кухні, от любимо ми 
всілякі пироги та вареники. Але оскільки на 
Закарпатті, особливо у гірських районах 
більше висівали кукурудзи - «киндириці», як 
називають цю рослину в місцевій говірці, то 
основним компонентом у таких стравах і було 
кукурудзяне борошно.
 Бограч король закарпатської кухні з  -  
п е р ч и н к о ю .  З н а й о м с т в о  з і  с м а к а м и 
Закарпаття починається однозначно з нього. 
Запитаєте, а що таке «бограч»? До цієї 
страви неможливо підібрати синонімів. У 
перекладі з угорської «бограч» - це назва 
казана, яка говорить  про особливий спосіб 
його приготування - на відкритому вогні.
  Декотрі кулінари, жартома, навіть 
пропонують бити різками тих, хто називає цю 
страву супом, або готує її не надто гострою.
На Закарпатті можна сміливо говорити про 
культ бограчу, адже його фанати можуть 
годинами сперечатися про рецептуру, а дехто 
взагалі тримає у секреті свої методи 
приготування. Пообідати чи повечеряти 
однією з найпопулярніших страв регіону - 
хороше рішення.



СТЕЙКИ З ЯЛОВИЧИНИ ВЛАСНОГО ВИРОЩУВАННЯ  

СТЕЙК РІБАЙ
(на вагу / josper)

з яловичини  
100 г / 290 грн

СТЕЙК ФІЛЕ-МІНЬЙОН 
(на вагу ) 

100 г / 250 грн

ПЕППЕР СТЕЙК 
(на вагу )    

100 г / 280 грн

вартість вказано за 100 г підготованого до приготування мяса

 На власному рибному господарстві Деренівської Купелі - ми вирощуємо форель, коропа, білого амура та 
осетрину, використовуючи спеціальні корми. Взагалі не застосовуємо гормонів росту чи антибіотиків. Температура 
води і чистота водойми уважно контролюються. Через це риба є не лише дуже корисною, а й неймовірно смачною. 
Вживання червоної риби знижує рівень холестерину і цукру в крові, нормалізує роботу серцево-судинної системи, 
стимулює діяльність мозку, зміцнює імунітет.

ОСНОВНІ СТРАВИ

СТЕЙК ОСЕТРА
(josper) 

з крокетом із батата та соусом на основі сметани і 
трав   

300 г / 620 грн

ФІЛЕ НОРВЕЖСЬКОГО ЛОСОСЯ
з морквяним пюре та шафрановим соусом 

300 г / 630 грн

КАРПАТСЬКА ФОРЕЛЬ
(josper)

з печеними овочами  
100 г / 160 грн

БЕЙБІ КАЛЬМАРИ
фаршировані креветками 

200 г / 550 грн

ПЕЧЕНІ КОРЕНЕПЛОДИ
(josper)

з грибами  
300 г / 280 грн

КАРЕ ЯГНЯТИ
 (josper / на вагу)

з карамелізованим баклажаном, козячим сиром з 
м'ятою та базиліком і соусом Наршараб  

150 г / 450 грн

ФІЛЕ ОЛЕНЯ
з каштановим пюре і соусом із лісових ягід 

300 г / 750 грн

СВИННА ВИРІЗКА
в глазурі «Жу» з трюфельним картопляним пюре та 

грибним соусом 
300 г / 370 грн

Страву дня уточнюйте в офіціанта 

Щодо м'яса існує ціла культура, перейнята з США, яка базується на спеціальній технології годування, а в 
подальшому і приготування. М'ясо вирощується на власному фермерському господарстві в Полтавській 

області.
Тварини утримуються на відкритих фермах. Крім цього ми застосовуємо унікальну технологію випоювання 
худоби йодованою водою. Це збільшує імунітет тварин та природньо насичує молоко та м'ясо життєво 

необхідним мікроелементом-йодом.
Далі ми поміщаємо м'ясо в спеціальні камери «DRY AGER» для сухої ферментації на 45 діб. Це дозволяє 

отримати просто неймовірно смачні стейки сухої витримки,  які готуються у спеціальній вугільній печі Josper.

 

 



ЦІКАВІ ФАКТИ
 Випічка і десерти зроблені виключно з органічних інгредієнтів. Лише натуральні фермерські яйця, 
справжнє вершкове масло та сир. Джеми, компот і йогурт виготовляємо з локального молока та власних фруктів з 
садів Деренівки. Оберіть десерт для хорошого настрою і нехай Вам буде солодко!

ГАРНІРИ ДЕСЕРТИ

СИРИ

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ВИТРИМАНИЙ
50 г / 120 грн

СЕЛИСЬКИЙ
50 г / 140 грн

ГРЮЄР
50 г / 190 грн

ПАРМЕЗАН
50 г / 120 грн

ГОРГОНЗОЛА
50 г / 170 грн

 

 

ОВОЧІ ГРИЛЬ 
200 г / 180 грн

КАРТОПЛЯ СМАЖЕНА
з білими грибами та бринзою 

200 г / 260 грн

КАРТОПЛЯ ЗАПЕЧЕНА
з бринзою та беконом 

200 г / 140 грн

ШПИНАТ СМАЖЕНИЙ
150 г / 250 грн

ЧОРНИЙ КВАДРАТ
100 г / 190 грн

ПРОФІТРОЛІ
з кремом Маскарпоне

120 г / 190 грн

ТОРТ ОПЕРА
100 г / 210 грн

МОРОЗИВО
в асортименті 
50 г / 60 грн

СОРБЕТ
в асортименті 
50 г / 60 грн

Десерт дня ( уточнюйте у офіціанта )

Якщо у Вас є непереносимість будь-яких 
продуктів або алергія, будь ласка, 

повідомте про це офіціанту !



ІСТОРІЯ ДЕРЕНІВСЬКОЇ КУПЕЛІ – ЦЕ СКАРБНИЦЯ МИНУЛОГО

        Історія Деренівської Купелі – це скарбниця минулого. Для нас надважливо пам'ятати, шанувати і 
пишатись тим, що ми є частиною славетного життя Деренівки.   

    Перша документально підтверджена згадка про Деренівську Купіль датується 1582 роком. Протягом 
чотирьох століть комплекс перебував у складі шести держав, та змінював свою архітектуру і інфраструктуру. 

Однак незмінними залишалися її вічні цінності: екологічно чистий простір та цілюща вода. З архівних документів 
дізнаємось, що Міклош Корлат, магнат із села Хлмец, судиться з родиною Другетів за право володіння лісами і 
лікувальною купальнею в урочищі Деренівка, численні письмові згадки про яку належать до XVII століття. У 
пам'ятках династії Габсбургів, які датуються 1692 роком, деренівська вода згадується як «Derenus Zilbers 
wasser». Саме ця назва зазначена на стародавньому гербі купальні. Під час війни 1705 року між 
трансільванським князем Ференцем II Ракоці та Габсбургами, «Slatino» (так називали курорт), було знищено 
вщент. Але життєдайна вода була настільки бажаною, що купальню швидко відбудували.

     У 1935 році вчений Франтішек Візнер у дослідженні “Мінеральні джерела Підкарпатської Русі” пише про 
деренівську воду: “Як науковець, маю честь особисто рекомендувати її до вжитку і місцевим мешканцям, і всім 
громадянам Чехословацької республіки.” У радянські часи на території урочища існував санаторій союзного 
підпорядкування «Кооператор», куди приїздили з усього СРСР.

    Сьогодні на наших очах відроджується колишня слава Деренівки. Новітній імідж, починаючи від стилю в 
архітектурі і до послуг оздоровлення, гармонійно поєднує минуле, природні багатства краю та надсучасні 
технічні можливості.
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