
Кошові страви



Шановні гості ресторану 

Кодацький Кош!  

Вітаємо Вас в нашому закуточку української 

самобутності та щиро бажаємо Вам приємно 

провести час.  

Увага! Якщо Ви маєте алергію на будь -які 

продукти, будь ласка, завчасно повідомте про це 

персонал комплексу!  



У великій шані в козаків  
перебувало побратимство.  
Кожен козак віддавав своє 
життя за волю родичів і 
побратимів. На знак 
побратимства вони мінялися 
натільними хрестами, а ось 
все інше було спільне. Дарували 
один одному коней і зброю. В 
боях билися поруч, рятували 
один одного або захищали  
своїм тілом.  
Побратимство надавало  
великої сили і було  
однією з таємних причин  
їх непереможності.

Назва Вага (г)  

Хліб 

«Побратим» 300 

Вартість (грн)

40
Кошик білого хліба 

«Загріб козачий» 300 40
Кошик чорного хліба 

Хліб Житній 300 40

Холодні закуски 

Фірмова м’ясна нарізка «Отаманський 
гард» 250/50 348

 

  

 

          

 
 

 

Буженина, підчеревок, язик, ковбаса домашня, хрін, гірчиця

Сало писарське 150/40 138 

Сало 3 вида з часником та хріном

«Сало не велика слава, а все ж ласощі». Писар не «велика людина», але мав одне з
трьох

головних військових звань: кошовий отаман, військовий суддя, військовий писар.

«Овочева веремія з зимівника» 450 80 

Город із свіжих овочів 

«Льох Наливайка» 440 105 

Соління  домашнє 

1595 р. – Северин Наливайко організовував визвольне повстання проти Речі Посполитої, 

об’єднав своє військо із запорожцями на чолі з Шаулою. Повстанське військо розбило поляків 

під Білою Церквою. 

«Як Отче Наш» 100/25 118
Короп в пряному посолі 
Опівдні на башті стріляли з гармати. Цим пострілом кликали на обід. Тоді ставали всі в 

коло біля образів і отаман читав козакам “Отче наш” і тільки після цього приступали до 

їжі. 

«Червоний кушак» 220 135
Оселедець козацького посолу 

Кушак – козацький пояс, колір якого відповідав стану або званню. 

Ковбаса бусурманська «Кишка тонка» 150/50/30 215
Ковбаса домашня з хріном

«Мрія Джури»  130 118 

Язик iз хріном 

«Лісова схованка» 200 95 

Гриби мариновані 

«Буженина козацька» 100/30 148 

Підчеревина запечена 100/30 115 

Потапці 70 35  
Тарель сиру з  медом 150/30 367
Маслини/оливки 50 65

Лимон 50 18 

Арба фруктів 300 73 

Фрукти по сезону

Elena




Протягом свого понад 
двохсотрічного існування 
запорозькі козаки послідовно 
змінили вісім Січей: Хортицьку, 
Базавлуцьку, 
Томаківську, 
Микитинську, 
Чортомлицьку, Олешківську, 
Кам’янську, й Нову або 
Підпільненську. 

Вага (г)  Назва 

Козацькі бур’яни (салати) 
«Томаківський» 210

Вартість (грн)

169
Язик, овочі свіжі, пармезан, набір сала тів
«Микитинський»  200 168
Овочі печені, телятина, набір салатів
«Чортомлицький»  200 75 

Свіжі овочі та заправка за бажанням
«Козацький трофей» 230 125 

Під словом “Кош”, розуміли 
центральний орган управління 
Запорозьких козаків, що відав 
адміністративними, 
військовими, фінансовими, 
судовими та іншими справами. 
На чолі Коша стояв кошовий 
отаман,  який обирався 
Козацькою Радою на 1 рік, але й 
міг бути переобраним на новий 

строк. В XVI-XVII столітті 
кошовий отаман називався 
гетьманом. Під час походів він 
мав необмежену владу. 

айсберг, бекон, картопель, ковбаски,  
капуста квашена, огірок солоний, соус медово-гірчичний
«Гречанка» 260 135
Свіжі овочі, сир 
«Посмішка паняночки» 200 85
Морква, огірок, помідор, бринза, льняне насіння
«Кошовий гай» 270  158
айсберг, філе куряче, помідор, яйце, сир, 
ландурики, соус майонезний 
«Дайнеко» 250 143
філе курки, гриби мариновані, морква, соус майонезний 

«Строка некошна» 200 68 
редька, морква, яблуко, оливкова олія 

«Січеня кодацька» 200 44 

 
капуста свіжа, огірок, запашна олія
«Червона Рута»  200 98 

печений буряк, сир фета, оливкова олія

"Дніпровськи хвилі" (редис,яйцо,олія)

"Беремя аваща" (печені овочи,олія,часник) 200 78

200 75

"Отаманський"                                                      250             195



понад 
існування 

Протягом свого 
двохсотрічного 
запорозькі козаки послідовно 
змінили вісім Січей: Хортицьку, 
Базавлуцьку, 
Томаківську, 
Микитинську, 
Чортомлицьку, Олешківську, 
Кам’янську, й Нову або 
Підпільненську. 

Вага (г)  Назва 

250

Вартість (грн)

178

250 186

250/50 72

230/50 115 

Під словом “Кош”, розуміли 
центральний орган управління 
Запорозьких козаків, що відав 
адміністративними, 
військовими, фінансовими, 
судовими та іншими справами. 
На чолі Коша стояв кошовий 
отаман,  який обирався 
Козацькою Радою на 1 рік, але й 
міг бути переобраним на новий 

строк. В XVI-XVII столітті 
кошовий отаман називався 
гетьманом. Під час походів він 
мав необмежену владу. 

230/50 88
 

230/50 105

Вареники з солодкі  з сиром 230/50  105

280 85

230/50 85

200/50 128

Вареники від кошового отамана
«Панські забави» 

220/50

Фірмові вареники з ікрою риби 

«Панські забави з викрутасами» 

220/50

Фірмові вареники з ікрою риби та пармезаном 

Вареники з картоплею 

Вареники з капустою

Вареники з м’ясом

Млинці з м’ясом 
Млинці з грибами 

Млинці з куркою

Млинці з сиром солодкі

220/50
__104

 ___________

Млинці хорунжого 

Вареники з солоним сиром

Вареники з вишнею

Вареники з абрикосом

Млинці з куркой та грибами
__119

__116
 

Традіційні з сметаною

230/50 105

100/50 46



Запорозьке військо ділилося на 

курені. Курінь — це і своєрідна 
казарма, у якій постійно жили 
козаки, і адміністративна 
одиниця у самій Січі, і водночас, 
завжди готовий до дії бойовий 
підрозділ, з яких складалося 
військо запорозьких козаків.  

Сам курінь — казарма, 

вміщував 150–200 чоловік, хоч 
загальна кількість приписаних до 
того чи іншого куреня могла 

досягти 400–600 чоловік. 

Назва Вага (г) 
Вартість 
(грн) 

Гарячі закуски (з печі) 

Сирні кульки 150/40 135 

«Пушкарськi деруни» 170/50 94

Деруни зі шкварками та сметаною 

«Довбиш»  400 123
Банош кукурудзяний зі шкварками та бринзою 

Кошовий довбиш – козак, що відав військовими литаврами, за допомогою яких скликав 

запорожців на загальні козацькі ради, а також перед військовими походами або під час 

прибуття на Січ офіційних осіб. 

«Герць» 250 

Печінка в червоному вині 

Деруни з кабачат 200/50 68

«Закуска Базавлуцька» 250 112 

Перші страви (з печі) 

«Щерба Кодацька» 400 96 

Рибна фірмова юшка з асорті риби та з горілкою 

Солянка «Козацька сотня»  350 75 

Солянка класична м’ясна збірна 
Суп домашній курячий 400 68

«Борщ Корсуньский» 370/80 85
Борщ з потапцями 

Хашлама  500 235

Петро Сагайдачний – український 

полководець та політичний діяч, гетьман 

Війська Запорозького. Організатор 

успішних походів запорозьких козаків проти 

Кримського ханства, Османської імперії та 

Московського царства, меценат 

православних братств. 

250/150 168

Гриби в білому соусі  

Пательня з ковбасою та тушкованою  капустою

125

Рубанка  казача ( окрошка) 400 110



Назва Вага (г) Вартість (грн) 

Другі страви (з печі)

Козацький кармак (риба) 

Короп «Мамай» 250 238
Філе коропа запечене у сметані з печерицями та цибулею  

«Бродак Самарський» 100/20 62 

Карасики зi скоринкою від шинкаря 

Територія, на яку 
розповсюджувалася влада 
Коша, тобто землі від витоків 
рік Кінські Води, Самари і 
Вовчої на Сході і до середньої 
течії Південного Бугу на 
Заході, від порогів на Півночі 
до Нижнього Дніпра на Півдні 

— кордонів Кримського 
ханства, ділилася на п’ять 

районів — Паланок на чолі з 
паланковим старшиною. На 
місці сучасних Старих Кодак 
була розташована Кодацька 

Паланка. 

 

Заколот із судака 240 208 
Філе судака з печерицями 

Рахманка 150/20 98 
Мойва/салака у фритюрі 

 

М’ясо

«Байда Вишневецький» 100/100 218 

Фірмова телятина з чорносливом під вишнево-йогуртовим соусом 

«Качка богородицька» 200 310 

Качка з журавлиною 

«Мрія Гетьмана» 500/300 598
М’ясо курки, свинина, картопля 

Рулька «Нестеренка» 100/80 63 
Рулька, овочі, картопля 

«Литаври» 150/50 375 

Медальйони з телятини з грибним соусом 

«Душенина дунайська» 180 

Стегно куряче з бринзою та грибами 
Гетьман Іван Сулима у 
серпні 1635 р., 
повертаючись з походу 
проти Туреччини на чолі 
козацького (нереєстрового) 
війська, зруйнував щойно 
збудовану польську 
фортецю Кодак (нині 
Старі Кодаки) на Дніпрі  
й винищив її німецьку 
(найману) залогу з 
комендантом фортеці, 
французом Маріоном. 

«Гетьманські клейноди» 240 219
Свинина, печериці, томати, сир 

«Курка з Кодацького подвір'я» 260 211
Куряче філе в вершках 

«Кролик Сiрко» 300 198 

Кролик тушкований в сметані 

Остання посмішка шляхтича 270 218
Смаженина з м’яса та овочів на пательні

Іван Сірко́ — легендарний козацький ватажок, кальницький 

полковник, кошовий отаман Запорозької Січі й усього Війська 

Запорозького Низового. Здобув перемогу в 65 боях! Герой багатьох 

українських пісень і казок. Після своєї смерті вважався 

характерником (чаклуном, віщуном та лікарем). 

146

"Рибка від богуна"
запечена з овочами та сиром

Стейк козацький з карпа 100/25 148

230 159

Реберця  свінячі у пряному соусі 100 127



Назва Вага (г) Вартість (грн) 

Гарніри (з печі) 

«Картопля гайдамацька» 200 56 

Картопля запечена з маслом та спеціями 

«Тарас Бульба»  200 75
Картопля смажена  на салі з грибами 

«Картопля протовчанська»  200 56 

Картопля смажена з цибулею  

«Пищаль»  150 63 

Рис з асортi овочевим 

«Гречка канівська» 200 70 

Гречка з цибулею та грибами 

Картопля товчена  250 48 

Картопля від панянки 250 60 
Відварена картопля з вершковим маслом та 
кропом 

Соуси 

«Бiсiвський хрін» 50 25 

«Чортова гірчиця» 50 25 

   Майонез «Гетьманська сметана» 50 25 

Сметана «Одарочка» 50 20 

Соус «Пекельна ватра» шашличний 50 30 

Масло вершкове 50 38 
Варення з малини 50 20 

Варення полуничне 50 20 

Варення з рози 50 25 

Вершки 50 35 

Соус медово-гірчичний 50 25 

Соус чесночний 50 20 

Десерти 

«Балабуха макова»     150  105

Сирний десерт з малиною 230 85 

Сирний десерт з розою 230 85 

Гаряча прохолода 
(профітролі з морозивом) 230 125 

Морозиво Фірмове з горіхами
Моро зиво Фірмове ягідне 100 75 

Потіш ки  (яблука печені) 100 38 

"Балабуха яблочная" 150 85

100 89



Вага (г) Вартість (грн) Назва 

Кабиця (мангал) 

«Козацький човен» 200/20 256
 Асорті рибне  

«М’ясне коло» 200 270 
Асорті м’ясне 

Стейк з телятини 100/30 215 

Шашлик із свинини 100/30/30 119 

Шашлик із телятини 100/30/30 198 

Перзола куряча  100/30/30 85
Овочі печені «Великий Луг» 250 95

Ковбаски курячі

 

 
 

Приємного відпочинку 

в Кодацькому Коші! 

Вважається, що у мирний час 

головною розвагою козаків була 

пиятика. Звичайно, не обходилось і 

без цього. Але запорожці також 

полюбляли і культурний відпочинок: 

грали на музичних інструментах,

співали пісень, танцювали та 

влаштовували показові бої на втіху 

собі та іншим.

100 59Скумбрія власного копчення

По   предзамовленню до 

 

 Сом запорізький (стейк сома)
 

100/20 128

4 часов

власного виробництва 100/50 79



Ми не

ФАСТФУД!!!

Страви 
готуються

не меньш ніж

30 хв.
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