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ЗАКУСКИ Ціна,грн/порція

Тар-тар із телятини з корнішонами та перепелиним яйцем - 190г. 96,00

Тар-тар із лосося з гірчичним соусом - 190г. 118,00

Вітелло тонато - слайси запеченого філе телятини під кремовим соусом з тунця - 

120г.

Тріо Брускет з томатами, ростбіфом з яловичини та курячою печінкою - 180г.

Антипасто(для двох): хамон, моцарела, пармезан, баклажанова ікра, 

базилікове та томатне песто, овочі - 450г.
220,00

Карпачо із маринованої яловичини з пармезаном і легким часниковим соусом - 

120г.
88,00

Хамон з динею - 160г.

СНІДАНКИ до 11.00 Ціна,грн/порція

Англійський - 300г. 77,00

Український - 300г. 72,00

Американський - 300г. 79,00

Легкий - 300г.

Viva - 300г. 82,00

Яйце Бенедикт - 220г.

САЛАТИ Ціна,грн/порція

Грецький салат - 250г. 80,00

Моцарела бебі з помідорами черрі, та соусом Песто - 200г. 88,00

Лосось з міксом салатів та помідорами черрі - 200г. 98,00

Цезар з куркою - 230г. 82,00

Теплий салат з латуком, яблуками та виноградним дресінгом:

   з курячою печінкою - 240г. 83,00

   з філе індички - 220г. 86,00

Мікс помідорів з соусом Песто - 300г.

Салат з королівськими креветками - 190г.

СУПИ Ціна,грн/порція

Часниковий суп з лососем та судаком - 300г. 59,00

Таратор - 300г.

Гаспачо - 300г.

Густий суп з кальмарами, мідіями, судаком та лососем - 500г. 130,00

Курячий бульйон з фрикадельками - 300г. 48,00

Мінестроне - 300г. 49,00

Сирна тарілка Ціна,грн/порція

Сирна тарілка - декілька видів вишуканих сирів - 180/120г.

Паста Ціна,грн/порція

Лазанья з рубленим м'ясом і помідорами - 300г. 75,00
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Тальятелі, тальяліні, паперделі або спагеті Ціна,грн/порція

З лососем, цукіні, помідорами черрі і соусом Песто - 370г. 133,00

З курочкою та грибами у вершковому соусі - 320г. 79,00

З шинкою та беконом у вершковому соусі - 320г. 82,00
Болоньєзе класична італійська паста з рубленою телятиною, помідорною 

сальсою та пармезаном - 320г. 78,00

Равіолі Ціна,грн/порція

З моцарелою, помідорами і песто-кремом - 250г. 79,00

З індичкою та сиром в вершково-грибному соусі - 320г. 77,00

З лососем в помідорному соусі - 320г. 127,00

Анєлоті з трьома видами м'яса в соусі із помідорів та цукіні - 250г. 80,00

Дегустаційна тарілка равіолі з різними наповненнями з соусом песто, 

помідорним соусом або оливковою олією на вибір - 250г.
85,00

Різотто Ціна,грн/порція

Різотто з лососем, креветками, та кальмарами та мідіями - 370г. 149,00

Різотто з чорнилами каракатиці та кальмарами - 280г. 115,00

Різотто з білими грибами - 250г. 80,00

Основні страви Ціна,грн/порція

Риба подається з овочами та картопляним пюре з маслом із кропу на вибір:

    смажений судак - 120/120/100г. 108,00

    запечений або паровий лосось - 100/120/100г. 129,00

Форель райдужна, запечена цілком, подається з картоплею 100/200г. 139,00

Запечена куряча ніжка без кістки з картопляним пюре та овочами на пару - 

130/200/50г.
82,00

Індичка під вершковим соусом, подається з пюре та солодким перцем - 

130/200/50г.
82,00

Сальтімбокка - відбивна з телятини, смажена зі шматочком хамона та шавлію, 

подається з картоплею - 140/140г.
118,00

Оссобуко. Баранина у червоному вині, запечена з овочами, подається з пастою 

або картопляним пюре на вибір - 300/150/150г. 120,00

Гриль страви Ціна,грн/порція

Тигрові креветки з баклажанами, цукіні та помідорами - 70/130г. 149,00

Куряча ніжка без кістки маринована в гірчиці з чебрецем* - 130/80г. 79,00

Телятина, маринована в розмарині* - 140/150г. 95,00

Медальйони з телятини в беконі* - 140/150г. 128,00

Соковита свинина по-тосканськи* - 150/80г. 90,00

Мікс-гриль із трьох видів м'яса (медальйони з телятини, куряча ніжка, 

свинина)* - 210/80г.
108,00

Рублений біфштекс від шефа з соусом Дор Блю - 170/80г. 85,00

Овочі на грилі - 230г. 48,00
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Фірмова італійська піца Ціна,грн/порція

Піца Маргарита ( класична піца) - 460г. 68,00

Піца з грильованими овочами і моцарелою - 600г.

Піца чотири сира (моцарела, дор-блю, пармезан, голандський сир) - 440г.
96,00

Піца з шинкою та грибами - 530г. 77,00

Піца з хамоном:

   соус вершковий - 465г. 124,00

   соус помідорний - 465г. 126,00

Піца Пепероні з салямі, томатами, моцарелою - 460г. 90,00

Піца з бараниною - 530г.

Піца з запеченою куркою, персиком, моцарелою і помідорним соусом - 530г.
75,00

Піца з телятиною, свіжими грибами, персиком, моцарелою і помідорним 

соусом - 530г.

Піца з копченим м'ясом, моцарелою і помідорним соусом - 460г. 75,00

Піца від Шефа із соусом Шпінатті - 500г.

Смачні начинки для піци Ціна,грн/порція

Овочеві - 40г. ( біла цибуля, гриби, болгарськй перець, оливки, маслини, 

ананас, помідор)
14,00

Сирні - 40г. (моцарела,пармезан,дор-блю) 22,00

М'ясні - 40г. (салямі, копчене м'ясо, куряче філе, бекон) 22,00

Морські - 40г. (креветки, мідії, кальмари) 24,00

Гарніри Ціна,грн/порція

Тальятелі, тальяліні, паперделі, спагетті - 200г. 35,00

Картопляне пюре - 200г. 35,00

Молода картопля з цибулею та беконом - 180г.

Рис паровий - 150г. 30,00

Грісіні - 100г. 18,00

Хліб власного приготування - 60г. 4,00
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