
Ми запрошуємо вас до Володимира на смачну прогулянку нашим древнім містом, яке і 
нині звуть княжим. За усю свою славетну історію воно не раз бачило битви, опинялося в 
руїнах... А були у нього роки розквіту та розкоші, королівські бенкети, що тривали по 
кілька днів. І столи на них вгиналися від усяких смаколиків. Ще дотепер з уст в уста 
переходять легенди і перекази про ті часи і про страви, які тоді готувалися. Бо були це не 
просто трапези з наїдками, за цими столами велись переговори, укладались 
домовленості, господарі старалися показати гостям, чим багаті, похвалитися 
винахідливістю княжих кухарів. Так зароджувалися кулінарні традиції, які ставали 
частиною культурного життя міста, передавалися з покоління у покоління і через 
століття дійшли і до наших часів.

12 червня 2016 року кухарі найкращих закладів ресторанного господарства 
Володимира-Волинського за унікальними старовинними рецептами приготували 12 
страв для конкурсу на визначення смачної візитівки Володимира. Оцінювали 
оригінальність страв та майстерність кухарів незалежні експерти за критеріями, які 
рекомендовані Всесвітньою Асоціацією Кулінарних Союзів. Конкурс відбувався під егідою 
Асоціації кулінарів України. Працювало і альтернативне журі народних дегустаторів. 

Пропонуємо і вам дізнатися історії та особливості кожної з цих страв.
А ще краще - завітайте до столиці колишнього Волинсько-Галицького князівства та 

познайомтесь не лише із його історією та культурою, а й здійсніть смачну прогулянку 
Володимиром!

Міський голова                                                  П.Д.Саганюк

Шановні друзі!



Давним-давно це було. Багата земля Володимирщини 
годувала містян своїми плодами, ліси давали людям 
дичину та ягоди. І хіба то було свято, якщо на бенкеті 
гостей не частували їствами із м'яса волів, баранів, зубрів 
і лосів? Полюбляли князі поганяти дичину у лісі! Та 
одного разу, коли князь Волинський Любарт-Дмитро 
повертався із полювання, його несподівано застала 
негода і він був змушений звернути до найближчого 
шинку у Володимирі. Шинкар на знатних гостей не 
сподівався і вишуканих страв у нього не було. Та шинкар-

к а  б у л а  ж і н к о ю 
кмітливою, як і кож-
на українка, і приго-
тувала страву з того, 
що мала. До столу 
подала гуглі та круче-
ники, які так припали 
до смаку князю, що 
стали обов'язковою стравою у 
Волинському князівстві.

«Гуглі з волинськими 
кручениками»



Тому і називатись стали «гуглі з волинськими кручениками». А рецепт їх із роду 
в рід передавався  і дійшов до власниці кафе «2000», що у нашому місті на вулиці 
Луцькій,  б/б 2. Шеф-кухар кафе і приготувала  для  конкурсу  цю страву.

Скуштувавши її, журі теж вирішило одностайно: «Визнати «Гуглі з 
волинськими кручениками» смачною візитівкою Володимира».

Завітайте і ви у це кафе і посмакуйте  приготовленою з любов'ю старовинною 
стравою.



Кекси «Солодка корона»

А до кухарів ТКЦ «Княгиня Ольга», що 
розташувався  на одноіменній вулиці під 
номером 57, дійшла така оповідка:  гостювала 
княгиня Ольга у Царграді у візантійського 
імператора. На бенкетах частували її стравами 
дивовижними. Це не якісь там галушки, пундики 
або книші .  Сподобалась  княгині  кухня 
імператорська. Та кухарі у Ольги були не гірші від 
царградських.  Як приїхала вона додому, то 
звеліла знайти найкращі продукти в державі, 
щоб було чим здивувати імператорських 
посланців, які вже їхали встановлювати 
дипломатичні стосунки. Кинулись слуги в усі 
боки шукати продукти до князівського столу і 
знайшли найкращі: борошно  з Овадного, горіхи 
з Горичева, зимнівське масло, мед бубнівський 
та вершки з Хобултови. Княгиня  все перевіряла, 
сама ставила діжку з тістом. Заклопотана, не 
відчула, як мала корона з голови у діжку впала. 
Стомлена княгиня заснула. А тісто тим часом 
швидко піднімалось разом з короною. Здивовані 
пекарі не ризикнули розбудити княгиню, 
вирішили, що це був її задум – так і спекли.  
Відтоді  і смакуємо ці  кекси «Солодка корона». 
Завітайте і ви до ТЦК «Княгиня Ольга» та відчуйте 
солодкий смак цієї легенди!



Хочете скуштувати страву, яка за легендою має не 
тільки неповторний смак, а й містичну силу? Тоді  
обов'язково  завітайте у ресторан «Дружба», що на  
вулиці Князя Василька, 14 

Давно-давно це було, ще за князювання Данила. Був 
він для ворогів страшним, а для  володимирчан 
добрим і справедливим. Одного разу, втомившись від 
походу, задумав князь свято влаштувати, скликав вельмож  і наказав найкращі страви 
приготувати.  А наступного дня сила-силенна гостей приїхало до Володимира. Столи 
від наїдків ломились,  а біля одного  скупчилося стільки людей, що й проштовхнутись 
не можна було. Смакували там телятиною зі шпинатом у вершковому соусі. І було у ній 
щось таке чудодійне, що у роті тануло, сирами найкращими пахло… А хто з’їв – той ще 
хотів і добрішим ставав. Страву, а це «Завиванець по-володимирськи» за 
старовинним рецептом і досі готують кухарі у ресторані «Дружба». А ще у цьому 
закладі  можна  скуштувати салат «Екзотика» із секретними інгредієнтами та чудовою 
заправкою.

Отож, прийдіть на гостину у цей  заклад, який вже сам має багату історію,  не 
пошкодуєте!

Завиванець «по-володимирськи»



«Рятівне м'ясце»

А якщо захочете взяти із собою 
смачний сувенір із Володимира – тоді 
вам на вулицю Луцьку, 185 у кафе 
«Вулик».  Команда цього кафе 
освоїла процес в'ялення м'яса та 
розробила свою рецептуру сиров'я-
леної ковбаси, бо потрапила до рук 
кухаря закладу така цікава оповідка 
про  «Рятівне м'ясце».

На початку ХVII століття на волин-
ських землях панував польський 
шляхтич, відомий як великий гурман. 

Всі селяни знали – щоб зменшити данину, потрібно смачно нагодувати панича. І так 
одного разу старенька бабця Федора, пригостивши шляхтича-гурмана своєю 
в'яленою ковбаскою і м'ясцем, настільки вразила панича, що він звільнив її 
односельчан від сплати данини.

Тому, щоб задовольнити свої гастрономічні бажання, завітайте у кафе 
«Вулик»!



Шашлик «Міністерський»

А  шашлик «Міністерський»,  який 
приготував ресторан «Маяк»,  під час 
конкурсу отримав найвищу оцінку від 
«народних дегустаторів»!

Цікавою  є  і  його  історія. Князь Володимир 
до весілля готувався і повен княжий двір 
гостей заморських назбирався. Бо над-
звичайна це була і світова подія -  єднались 
Київська Русь і Візантія. Міністр із Константи-
нополя поважний носив з собою всюди 
документів ряд бумажний. І складені вони 
були у папочку тендітну, з рукописами 
нашими у порівнянні непомітну... Він був при 
орденах і при манерах, любив порядок у 
паперах! Князь Володимир прагнув гостя здивувати і наказав на своїй кухні щось 
навдивовиж смачне  приготувати!

З'явився тільки баклажан у нас індійський, мали кухарі і соус журавлини свійський.  І 
щоб задобрити гурмана Візантії статус й чин, пекти довелося млинчик  не один… А щоб 
національну кухню показать країни, на дровах смажили добрячий шмат свинини! Усі 
інгредієнти вдало поєднали і на княжий стіл схвильовано подали… Оскільки  з папкою 
державною міністр не розлучався, то винахідливості княжих стряпчих здивувався: були 
млинці загорнуті, і баклажани, і м'ясні шматці, як в папочці у нього тонкі папірці! Шашлик 
цей «Міністерським» ще тоді назвали. І от ми хочемо, щоб ви його покуштували.

Тож, на Вас  люб'язно чекають на гостину у ресторані «Маяк», що по вулиці 
Поштовій, 2.



Ще за однією з легенд князь Володимир Великий до себе кухарів 
й кухарок скликав – за щось хвалив, за щось журив й приготувати 
страву він велів! І не просту, а таку, щоб показувала  весь  їхній хист. 
Тож кухарі думали-гадали і приготували страву із запечених  
баклажанів, але не лише з них, а з шпинатом, цибулькою, 
кедровими горішками, сьомгою… Всіх інгредієнтів і не перелічити. 
Найголовніше, що страва ця  була приготовлена з душею. Завітайте 
у кафе «Імпреза», що на вулиці Драгоманова, 2, замовте 
«Кухарську душу» і ще раз переконайтесь, що ліпше  раз 
скуштувати, ніж сто разів про це прочитати!

Якщо з вами гарне товариство і  
ви  хочете знайти княжу корону, 
тоді вам у кафе «Слов'янська 
хата», що на вулиці Луцькій, 8. За 

легендою, під час одного із своїх боїв під древніми 
валами Володимира  князь Данило був тяжко уражений 
стрілою ворога. І коли він поранений падав з коня, то 
загубив свою корону, щедро  прикрашену коштовним 
камінням. Довго потім воїни князя Данила обшукували 
болота навколо валу, та корони так ніхто і не знайшов.

Приблизно на тому місці, де і загубилась княжа корона, розташоване кафе 
«Слов'янська хата». Завітавши сюди, обов'язково знайдете кулінарну «Княжу 
корону»!

«Кухарська душа»

«Княжа корона»



«Шоколадно - 
апельсиновий торт »

 Кожне старе місто має свою історію та традиції. Не винятком 
є і наш древній Володимир.   За переказами, його засновник – 
князь Володимир дуже полюбляв солодощі.  Саме тому кухарі 
кафе «Ласощі», що  знаходиться на вулиці Ковельській, 12, 
віднайшли в  історичних джерелах та відтворили рецепт його 
улюбленого шоколадно-апельсинового тістечка, виго-
товленого з волинського борошна,  заморських апельсинів та 
шоколаду.

Скуштуйте і ви це тістечко, щоб відчути 
улюблені смаки мудрого князя!

А чи пробували  ви коли-небудь страву 
не солону і не солодку, не кислу і не гірку, 

не сиру і не готову, не пряну і не п'янку? За переказами, таку 
страву давним-давно приготувала володимирська дівчина для 
польського шляхтича. А рецепт її із роду в рід передавався. Таку 
неймовірно ніжну і соковиту з п'янким ароматом пряностей та 
кислуватим смаком солодку страву «Панночка та шляхтич» ви 
можете скуштувати у ресторані «Маєток «Золота легенда», що 
по вулиці Устилузька, 154. 

«Панночка та шляхтич»



У  Володимирі з кінця  XIII століття  окрему етнічну 
групу становили євреї. На вулиці Колейовій, що вела 
до залізничного вокзалу, розташовувалось багато 
єврейських склепів і шинків-заїздів, де готували 
смачні страви для гостей і жителів міста, коронною з 
яких була «Володимирське курчатко». 

Тепер запропонують вам цю смачну і ароматну 
страву з курки у кафе «Троянда», що по вулиці 
Привокзальній, 34.

Хочете відчути смак ще однієї легенди?
Давним-давно був наш князь Данило Галицький закоханий в 

князівну. Вона йому частенько готувала різні смаколики. У одному 
із рецептів, якого вдалося відшукати кухарям кафе «Затишок», 
писалося: «Із впольованої дичини взяла реберця, до смаку їх 
замаринувала і овочів всіляких  добавляла. А щоб підкреслити 
усю цю смакоту, вареників для нього наліпила із соковитим сиром 
і вершками». Кажуть, що ця страва «Князівська смакота», 
приготовлена з любов'ю, і дотепер смакує всім.

 Завітайте у кафе «Затишок», що на вулиці Ковельській, 
146, щоб переконатися!

  «Володимирське курчатко»
«Князівська смакота»



СХЕМА ПРОЇЗДУ ДО ЗАКЛАДІВ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА


