
G
eo

rg
e 

H
ot

el

George Restaurant

Famous Guests

Honore 

   de Balzac

Ethel Lilian Voynich
Jean-Paul Sartre 

Charles Emar

Johannes 

Brahms

Jan Wiktor Kiepura G
ir

ol
am

o 
Fr

an
ce

sc
o 

G
io

va
nn

i G
ia

co
m

o 
C

as
an

ov
a 

C
he

va
lie

r 
de

 S
en

ha
l 

Maurice Ravel

Wladyslaw Stanislaw Reymont

R
ichard         S

trauss

Henryk Sienkiewicz

Ferenc    
L

iszt

Franz-Josef I

Mozaffar al-Din Shah Qajar

Jo
ze

f 
K

le
m

en
s 

P
ils

ud
sk

i

Yuri Gagarin

Franz-Josef I

Ethel Lilian 
Voynich

Richard Strauss
Ferenc Liszt

Ivan Franko

Iv
an

  
Fr

an
ko

George 
Restaurant

Famous Guests

Ethel Lilian Voynich

Jean-Paul Sartre 
     Charles Emar

Johannes 
 Brahms

Jan Wiktor Kiepura 

Maurice Ravel

Wladyslaw Stanislaw Reymont

R
ichard 

Franz-Josef I

Mozaffar al-Din Shah Qajar

Jozef K
lem

ens P
ilsudski

Ethel Lilian 
Voynich

Richard Strauss
Ferenc Liszt

Ivan Franko

Iv
an

 F
ra

nk
o

Ferenc Liszt

Henryk 
Sienkiewicz

Jean-Paul Sartre 
Charles Emar

Ivan Franko

 A LA CARTE MENU



Страви національної кухні/National DishesUA

Готель «Жорж» – це готель-легенда Львова.

Елегантна архітектурна пам’ятка часів Австро-Угорської монархії.  
У 1793 році тут розміщувався найкращий ресторан у Галичині -  

«Під трьома гаками». 
У 1796 році на місці ресторану «Під трьома гаками» збудували готель 

«De La Rus». Саме тут, щоразу відвідуючи Україну, зупиняється 
Оноре де Бальзак, і звідси, за келихом ароматного вина, французький 

романтик, пише листи до своєї коханої Евеліни Ганської та черпає 
натхнення за філіжанкою міцної ароматної кави.   

Пізніше готель змінює назву на «Готель Жорж» за іменем свого 
засновника Жоржа Гофмана.

У 1901 році австрійські архітектори Гельмер та Фельнер презентують 
нову величну будівлю готелю «Жорж», яка існує дотепер. На кутах 

будівлі постали чотири алегоричні статуї різних частин світу: Європи, 
Азії, Америки і Африки. Вхід готелю прикрашає рельєф  

із Св. Георгієм або Юрієм Змієборцем.

Ми прагнемо зробити все можливе для того, аби Ваш відпочинок був 
вдалим у миті Ваших подорожей.

George Hotel is a hotel-legend.

George Hotel is an elegant architectural monument dating back to the times 
of the Austrian-Hungarian monarchy. 

In 1793, the best Galician restaurant “Under Three Hooks” was located 
here. In 1796 on the place of the restaurant, “Under Three Hooks” the hotel  
“De La Rus” was built. This is the place where Balzac would stay during his 
visits to Ukraine and where he would write letters to his beloved Ewelina 

Hanska and draws inspiration with a cup of strong coffee. Later on the 
hotel changes its name to “George Hotel” after its founder George Hoffman. 

The year of 1901 – world-famous architects Helmer and Felner presented 
the new magnificent building of George Hotel, that is maintained till 

nowadays. On the corners of the edifice four allegoric statues of different 
parts of the world: Europe, Asia, America and Africa, arose. The entrance is 

decorated by the bas-relief with St.George or George the Dragon Fighter.

We would like to do our best for you to have a pleasant stay during the 
moments of your trips.

Network Name: george_restaurant
Password: george1793
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Закуски/Appetizers:
Сирне плато
бергадер, фета, сир твердий з мигдалем, виноградом, медом

Сheese Platter
bergader, feta, cheese with almonds, grapes and honey

150/75г
175

Асортимент домашнього м’яса 
буженина, рулет курячий з курагою, шпондер, сало

Homemade Meat Assortment 
baked pork, chicken roll with dried apricots, bacon, salo 

200/50г
155

Рибне плато
лосось, масляна, ікра у супроводі масла, лимону, маслин

Fish Platter
salmon, butterfish, caviar, served with butter, lemon and olives

125/20/55г
225

Українські різносоли
Pickled Vegetables

300г
75

Терін з грінками та ожиновим соусом
Terrine with Toasts and Blackberry Sauce

100/60/50г
86

Картопляні медальйони з оселедцем 
Potato Medallions with Herring

200г
95

Брускетта з томатами
Tomato Bruschetta

100г
42

Крок месьє 
традиційний французький сендвіч

Croque Monsiour
traditional French sandwich

200г
68

Язик з пореєм у вершковому соусі 
Beef Tongue with Leek and Creamy Sauce

280г
138
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Страви національної кухні/National DishesUA

Салати/Salads:
Салат зі шпарагівкою під пармезаном     
Salad with Haricot Vert and Parmesan

200г
78

Салат «Цезар» 
подається на Ваш вибір з курячим філе або з лососем

Ceaser Salad 
served on your choice with chicken or with salmon

200г
126/166

Мікс салатів з телятиною
Mixed Salad with Beaf

200г
135

Салат з печеним яблуком та сиром під 
медово-гірчичним соусом
Apple and Cheese Salad with Honey and 
Mustard Dressing

200г
72

Мікс салатів з бергадером та чері 
під ожиновим соусом

Mixed Salad with Bergader and Cherry Tomatoes
with blackberry sauce 

200г 
148

Салат «Грецький»
Greek Salad

200г
76

Перші страви/First Courses:

Солянка    
Solyanka /Meat Soup/

250г
66

Юшка грибна
Mushroom Soup

250г
56

Крем-суп з грибів
подається з грінками

Mushroom Cream Soup
served with croutons             

250/20г
70

Крем-суп зі шпинату
подається з грінками та пармезаном

Spinach Cream Soup
served with croutons and parmesan cheese

250/20/10г
84

Борщ український
подається з грінками, салом, часником та гірчицею

Ukrainian Borshch 
served with toasts, salo, garlic and mustard

250/130г
48
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Основні страви/Main Courses:
Філе річкової форелі під чорним кунжутом  
у супроводі зеленої стручкової квасолі та порею

River Trout Fillet with Black Sesame Seeds
accompanied by green beans and green leek

100/110г
155

Річкова форель запечена
Baked River Trout

250г
196

Лосось запечений
подається з овочами

Baked Salmon
served with vegetables

100/75г
198

Лосось на шпинаті 
у поєднанні з вершково - імбирним соусом

Salmon with Spinach 
coupled with creamy ginger sauce

100/150/50г
245

Філе куряче запечене зі шпинатом 
у супроводі горіхового соусу

Chicken Baked with Spinach 
served accompanied by nut sauce

200/50г
149

Телятина з брокколі та соусом “Бешамель” 
Beef with Broccoli and Sauce “Béchamel”

125/100/50г
154

Філе міньйон 
на овочевій подушці з картопляними крокетами

Filet Mignon 
with vegetables and potato croquettes

125/100/100г
186

Медальйони з телятини 
подаються на міксі салатів з ожиновим соусом

Veal Medallions 
served with mixed salad and blackberry sauce   

125/125/30г
245

Віденський шніцель  
з легким овочевим міксом та соусом зі свіжих томатів 

Wiener Schnitzel 
with light vegetable mix and fresh tomato sauce

170/80/30г
125

Корейка зі свинини 
з картопляними рьості та журавлиним соусом

Bone-in Pork Loin 
with potato rosti and cranberry sauce

150/150/20г
152



Страви національної кухні/National DishesUA

Основні страви/Main Courses:
Медальйони зі свинини 
зі шпарагівкою, томатами гриль та медово-гірчичним соусом 

Pork Medallions 
With green haricot, grilled tomatoes and honey and mustard dressing

125/150/30г
162

Свинина на грилі
сервірується перцем-гриль, цибулевими кільцями та соусом 
зі свіжих томатів  

Grilled Pork 
served with grilled peppers, onion rings and fresh tomatoes sauce

125/85/50г
176 

Cвинна шия з картопляним штруделем 
подається з грибним соусом

Pork Neck with Potato Strudel 
served with mushroom sauce

150/150/50г
168

Скумирда з мамалигою
традиційний ролл зі свинини та яловичини з грибами

Skumyrda with Maize Porridge
traditional pork and beef roll with mushrooms

125/200г
138

Банош 
подається на Ваш вибір з грибами або з бринзою

Banosh 
served on your choice with mushrooms or with bryndza cheese

250/50/50г
85

Галицькі галушки               
у супроводі грибів, шкварок, сметани 

Traditional Galician Galushki
accompanied by mushrooms, bacon, sour cream

250/75/50г
80 

Вареники 
з картоплею та грибами або картоплею та бринзою

Varenyky /Dumplings/
with potatoes and mushrooms or potatoes and bryndza cheese

250/75г
85

Деруни 
подаються на Ваш вибір з грибним соусом або сметаною

Deruny /Potato Pancakes/
served on your choice with mushroom sauce or sour-cream 

200/75г
60

Паста «Тальятелле» 
зі шпинатом, курячим філе та вершками

Tagliatelle Pasta 
with spinach, chicken  and creams

350г
110
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Гарніри/Side Dishes:
Овочі гриль
Grilled Vegetables

200г
65

Рьості
Rösti

200г
36

Шпинат з вершками
Creamed spinach

150г
48

Картопля запечена по-домашньому
подається з соусом зі свіжих томатів

Baked potato   
served with fresh tomatoes sauce

200/50г
36

Десерти/Desserts:
Мільфей класичний
Milfey

120г
58

Вишневий штрудель з морозивом
Cherry Strudel with Ice Cream

100/50г
75

Торт «П’яна вишня»
Drunk Cherry Cake / per 100g /

за 100г
48

Чізкейк
Cheesecake /per 100g./

за 100г
56

Фруктовий салат 
подається з полуничним соусом та морозивом

Fruit Salad
served with strawberry sauce and ice cream

250г
89




