Сніданки

Млинці з яблуком та корицею

78

150/30

Домашні млинці з запеченим яблуком та ароматною корицею.
Подаються зі сметаною

Італійський сніданок

96

170

Яєчня глазунья з прошуто та фірмовою закускою капрезе:
томати, сир моцарела, соус Песто та хрумка чіабата

Сирники зі сметаною та джемом
Омлет з томатами чері,
авокадо та моцарелою

150/30
220/50

103
118

Омлет з додаванням вершків, сиру моцарела, авокадо, томатів
та зелені. Подається з Голландським соусом, міксом салатів,
руколою та томатами чері

Млинці з лососем та ікрою масаго

150/30

180/30

Брускети з сиром
моцарела і прошуто

120

78

Брускети з артишоками,
в'яленими томатами та авокадо

180

88

128

98

120

Хрумка біла чіабата зі слабосоленим лососем і міксом салатів

Салати
Овочевий салат з мусом
із сиру фета

98

200

Булочка, підсмажена на грилі, подається з прошуто, сиром моцарела,
томатами чері, базиліком та соусом Песто

Солодкий перець, томати, огірки, ялтинська цибуля, маслини, мікс
салатів, італійські трави, діжонський соус

Яйце пашот із телятиною
на булочці

Салат Панцанела

250

148

Яйце пашот подається на булочці з мусом із сиру фета, свіжим
шпинатом та відварними телячими щічками. Прикрашається
мікрогріном з Голландським соусом

Яйце пашот із лососем
на булочці

200

158

Яйце пашот подається на булочці з сиром фета, свіжим шпинатом,
лососем Гравлакс та Голландським соусом

Фірмовий сніданок

250

168

Яйця всмятку з ростбіфом. Подаються з соковитим міксом салатів
та мусом із сиру фета

Закуски
Ніжний паштет
з яблучним конфітюром

98

100/60

3 види оливок

128

150

Каламата, халкідікі, трубес

Капрезе Песто

210

Фірмова закуска з сиром моцарела, томатами, соусом Песто,
оливковою олією, базиліком та чіабатою

Карпачо з телятини

138
158

120

Тонкі скибочки телятини з соусом Ворчестер, соковитою руколою і
сиром пармезан

Карпачо з лосося

178

130

Тонкі скибочки лосося з руколою, сиром пармезан і каперсами

Тартар з телятини

168

150

Тартар з телятини, з каперсами, корнішонами, соусом Ворчестер,
руколою і хрумкими грінками

Тартар з лосося

188

170

Тартар з лосося з ікрою летючої риби, руколою,огірком, авокадо та
хрумкими грінками

Асорті закусок

250/160

З сиром рікота, з лососем, з сиром філадельфія, зі шпинатом, з
грибами. Подається з хрумкою чіабатою.

Антіпасті м’ясне

188

Салямі Наполі, копа, прошуто, грісіні, в'ялені томати, оливки

Антіпасті сирне

330

Сири: пармезан, дор блю, фета, брі, мааздам, моцарела, мед та горіхи

Антіпасті сет

575/1150

228

480/890

Італійські делікатеси: прошуто, прошуто кото, копа, ковбаса Наполі
Піканто, сири: фета, дор блю, мааздам, брі, пармезан. Томати чері з бебі
моцарелою та базиліком. Кабачкові рулетики, фаршировані крем-сиром
і печеним болгарським перцем, корнішони, в’ялені томати, маслини та
оливки, каперси, артишоки, горіхи кеш’ю, виноград, курага. Подається з
ягідним соусом та соусом Песто, закускою зі шпинату та грісіні

Сир Мааздам / Моцарела

50

Сир Пармезан

50

Сир Дор Блю

50

Прошуто / Салямі

50

Копа

Салат з бебі моцарелою
та томатами чері

50

150

Салат з артишоками, руколою,
томатами чері та кедровими горішками

160

128

128

Мікс салатів, рукола, шпинат, томати чері, печений болгарський
перець, артишоки, кедрові горіхи. Заправляється пікантним соусом
Татакі. Подається з сиром пармезан

Цезар із теплим курячим філе

220

143

Поєднання хрумкого листя салату ромен і сиру пармезан,
обсмаженого курячого філе та бекону, приправлених спеціальним
соусом Цезар з хрумкими часниковими грінками, томатами чері та
перепелиними яйцями
240

148

Листя салату айсберг в поєднанні з відварною телятиною та
відварною картоплею, спаржевою квасолею, корнішонами, томатами
та цибулею. Заправлений соусом Вітело

Салат з язиком та руколою

185

158

Салат з відварним язиком, листям салатів лолло россо та руколи,
томатами чері, корнішонами, перепелиним яйцем з гірчичним соусом та
хрумкими грінками

Салат з лососем

210

168

Мікс салатів зі скибочками лосося Гравлакс, томатами та авокадо,
заправлений гірчично-медовим соусом

Спагеті з соусом Карбонара
Спагеті з вершковим соусом з цибулею, беконом,
сиром пармезан і яєчним жовтком

Лазанья Болоньєзе

108

Лазанья з м'ясним соусом Болоньєзе, сиром моцарела і пармезан
250/60

108

Лазанья з овочевою начинкою : болгарський перець, баклажани,
кабачки, морква, ялтинська цибуля, зелений горошок, з соусом
Бешамель та сиром моцарела. Подається з вершковим соусом на
основі зеленого горошку, сиром пармезан

Тальятеле з курячим філе
та грибами

280

Пене з м`ясним соусом Болоньєзе

280

108

Тальятеле у вершковому соусі з курячим філе, печерицями та сиром
пармезан

Канелоні з грибами
та кролятиною

210/50

128
148

Канелоні з ніжною кролятиною, білими грибами та печерицями.
Подаються з соусом Пілаті з додаванням базиліка та часнику.
Посипається тертим сиром Пармезан та подається з листям
бебі мікс салату, заправленим оливковою олією

Тальятеле з телятиною

220

158

Тальятеле у вершковому соусі з телятиною та сиром пармезан

Спагеті з креветками

280

Спагеті у вершково-шафрановому соусі зі смаженими креветками

168

148

Бомбета з курятини

160/130/50

178

Піца з шинкою та грибами

450/950

138/268

Бомбета зі свинини

Карбонара

420/1000

148/288

Традиційний італійський шашлик. Смажена на грилі свинина
подається з кукурудзою гриль, маринованою цибулею та соусом
Барбекю

Сир моцарела, томати, соус Томато

Шинка, печериці, сири пармезан та моцарела, вершковий соус

Бекон, сир моцарела, сир пармезан, вершковий соус, яєчний жовток

Гавайська

460/1050

148/278

Дует піци Гавайська та
Салямі

475/1100

148/288

Куряче філе, ананас, кукурудза, соус Томато

Салямі

490/1100

Цезар

480/1100

148/288

Два види салямі: Наполі та Валіджіано, соус Томато, сир моцарела,
маслини, рукола

158/298

Куряче філе, бекон, салат айсберг, томати, сир пармезан,
соус Цезар

Фірмова піца Песто

168/318

410/1000

470/1050

178/338

Прошуто кото, бекон, маслини, томати чері, моцарела, рукола, соус
Томато, соус Барбекю

Піца з телятиною

485/ 1000

188/358

Телятина, мариновані огірки, маринова цибуля, сир моцарела, соус
Вітело Тонато

Чотири сири

160/130/50

Бомбета з телятини

160/130/50

188

198

380/1100

178/338

Поєднання сирів: дор блю, моцарела, пармезан, мааздам

Стейк з ошийка свинини

230

Вирізка з телятини

Дорада з лимоном та чабрецем

278

250

Равіолі з сиром рікота

250

Равіолі з ніжною кролятиною. Подаються під грибним соусом та
томатами конка се

Равіолі з традиційним італійським сиром рікота. Подаються під
вершково-трюфельним соусом та тертим сиром пармезан

288

180

298

Стейк Рібай

320/70*

Соковитий витриманий стейк з яловичини. Подається з
маринованою цибулею

Асорті гриль

298

600/350/150

898

Рибне плато

900/500/150 1498

148

Курятина на запеченому баклажані

150/130

148

Овочі на грилі

200

68

200

98

Молода, солодка кукурудза, смажена на грилі

158

Судак з овочами

100/230

Кролик в італійському стилі

120/120

178

Тушкований кролик в італійських травах з томатами та
маслинами, подається з поленою
140/150/50

Сайда з овочевим соте

198

100/200

198

Філе сайди з овочами під вершковим соусом

Мідії у вершково-шафрановому соусі

300/70

Середземноморські мідії в мушлях, тушковані у вершковошафрановому соусі. Подаються з тертим сиром пармезан та
чіабатою власного приготування

Супи
Бульйон з курятиною та
домашньою пастою
Крем-суп грибний

Паровий лосось в
імбирно-часниковому соусі

140/140

298

250

68

Крем-суп з печерицями та вершками. Подається з хрумкою чіабатою
власного приготування

Суп Гаспачо

288

68

Домашній бульйон з італійською пастою, курячою гомілкою та
перепелиним яйцем

Овочевий крем-суп з лисичками

200/150

250

250

68

Овочевий крем-суп з картоплею, морквою, томатами, печерицями, цибулею
з додаванням вершків. Подається з обсмаженими грибами лисичками
260

88

Холодний суп з перетертих свіжих овочів: стиглі томати, огірки,
болгарський перець, селера, часник, соус Ворчестер і Табаско,
оливкова олія. Подається з сиром моцарела, тертим пармезаном та
листям руколи

Суп з морепродуктами

250

128

Рибний бульйон з середземноморськими мідіями, креветкою та білою
морською рибою, з додаванням перцю чилі

Ця листівка є рекламно-інформаційним матеріалом. Прейскурант цін знаходиться на стенді «Куточок споживача».

250

148

40

28

50

33

170/30

48

Рис арборіо, білі гриби, сир пармезан.

Хліб
Фокача з томатами,
чебрецем і сиром пармезан
Традиційний тонкий різновид італійського хліба

Хрумкі хлібні палички

Хлібний кошик

Асорті чіабати власного приготування. Подається з оливковим
топінадом

Грісіні з прошуто

85

68

250

78

Хрумкі хлібні палички з прошуто

Фокача з сирами моцарела і дор блю

Традиційний пухкий різновид італійського хліба з начинкою сирів
моцарела та дор блю

Гарніри
Картопляне пюре

150

48

Овочеве соте

150

58

Тушковані у вершках морква, спаржа, перец болгарський, шпинат,
броколі, ялтинська цибуля

Картопля-фрі

248

Телячі медальйони

Ніжна теляча вирізка смажена на грилі. Подається під винним
соусом з картопляним пюре та томатами конкасе

25

* Вказано вихід сирого м`яса. Вихід готового стейку залежить від
ступеню підсмажування, який Ви оберете

188

1 шт

Качина ніжка з картопляним пюре та
карамелізованими яблуками

50

Вершково-гірчичний, грибний, тартар, барбекю, з кінзою, ягідний,
домашня аджика

188

Мітболи з ніжної яловичини, сиром моцарела та вершками, тушковані
в овочах з томатним соусом Пілаті. Подаються на подушці з поленти,
листям бебі мікс салату та тертим сиром пармезан

Качина ніжка

Соуси

138

Рис арборіо, сири: моцарела, дор блю, мааздам, пармезан.

Смажені на грилі болгарський перець, баклажан, печериці та цукіні
130/200

118

250

Різото Чотири сири

Італійські грісіні

Вирізка з телятини, стейк зі свиного ошийку, курятина, золотиста
картопля, кукурудза-гриль, овочі гриль, соуси: з кінзою, барбекю, грибний

118

Різото
Різото з білими грибами

Ніжне філе лосося в духм'яних спеціях обсмажене на грилі. Подається
з лимоном

Кукурудза на грилі

Лосось на пару, подається на подушці зі шпинату
і цибулі-порей

1 шт

Стейк з лосося

120/150

Мітболи з яловичини

200/100*

Ніжна телятина, смажена на грилі подається на хрумкій чіабаті.
Подається з томатами та пряним зеленим маслом

Котлети з кролятини

Подаються з картопляним пюре під грибним соусом

Равіолі з кролятиною

198

Дорадо, філе лосося і сайди, креветки, кільця кальмарів, мідії в мушлях.
Подаються з овочами-гриль: картопля, баклажан, цукіні, перець
болгарський, цибуля порей, помідори чері та соусами тартар, лимоннойогуртовий, марсальський

Гарячі страви

Равіолі

Традиційний італійський шашлик. Телятина, смажена на грилі, подається
з кукурудзою гриль, маринованою цибулею та соусом Барбекю

Ціла дорада, маринована в духм'яних спеціях та обсмажена на грилі.
Подається з лимоном та чебрецем

Шинка, салямі, сир моцарела, рукола, фірмовий соус

Піца з прошуто кото

Традиційний італійський шашлик. Куряче стегно, підсмажене на грилі
подається з кукурудзою гриль, маринованою цибулею та соусом Барбекю

Подається з маринованою цибулею

Дві хіт-піци в одній: Гавайська та Салямі

Пряний судак. Подається з овочевим гарніром з молодої картоплі,
цибулі порей, спаржі та томатів чері
250

200/80/30

Котлета з курятини, бекон, салат айсберг, сир чеддер, свіжий огірок.
Подається з картоплею-фрі

109/208

Тушковані телячі щічки з картопляним пюре, томати чері. Подаються
з чипсами з базиліку

98

Бургер з курятиною

168

440/1000

Телячі щічки з картопляним пюре
220

200/80/30

Маргарита

Куряче філе на запеченому баклажані
з вершковим соусом і оливковим топінадом

Паста

Пене з м`ясним соусом Болоньєзе готується за італійським
традиційним рецептом. З баклажаном, томатами чері
та сиром пармезан

43
63
63
88
88

108

Бебі моцарела, томати чері, авокадо, мікс салатів: рукола, лолло,
бебі мікс. Заправляється соусом Бальзамік

Овочева лазанья

228

140

250

Овочевий салат зі стиглими томатами, маринованою ялтинською
цибулею, базиліком, шматочками чіабати. Заправляється
ароматним соусом з анчоусів, каперсів, ялтинської цибулі, часнику
та оливкової олії

Ситний салат з телятиною

Ніжний паштет з печінки курчати з хрумкою чіабатою
і яблучним конфітюром

Піца

Хрумка біла чіабата з артишоками, в'яленими томатами та
авокадо. Прикрашається руколою

Брускети з лососем і руколою

Фірмовий бургер Песто

Котлета з ніжної телятини, томати, салат айсберг та сир чеддер.
Подається з картоплею-фрі

Хрумка біла чіабата з прошуто, сиром моцарела,
бальзамічним оцтом, італійськими травами і руколою

128

Домашні млинці з лососем, вершковим сиром філадельфія та ікрою
масаго. Подаються зі шпинатно-вершковим соусом

Паніні з прошуто

Гриль меню

Брускети

З 10:00 ДО 13:00

150

68

Домашні десерти
Морозиво
Cорбет

50
50

36
36

Охолоджений десерт на основі цукрового сиропу та фруктового пюре.
Малиновий, лимонний чи манговий на вибір

Наполеон
Чізкейк класичний
Тірамісу

150
130
140

78
88
88

Класичний італійський десерт на основі вершкового сиру маскарпоне з
печивом савоярді

Шоколадний фондан з морозивом

150/50

88

Вишуканий теплий десерт з бісквітною хрумкою основою
та рідкою шоколадною начинкою. Подається з ягідним соусом
та морозивом

Мільфей з сезоними ягодами

170

88

Вишуканий десерт з хрустких коржів, крем- сиру маскаропоне, та
свіжими сезонними ягодами

Дані для розрахунку калорійності та харчової цінності продуктів, які використовуються в приготуванні страв, взяті з відкритих джерел

Вiскi

Johnnie Walker Red Label

159

The Singleton of Dufftown 12 YO

198
96

Bushmills Black Bush

БІЛЕ ВИНО

100 мл

750 мл

Pinot Grigio del Veneto, Sant’Orsola

59

388

Colombard, Baron d’Arignac Франція, сухе
Chardonnay Veneto Medium Sweet,
Canti Італія, напівсолодке

65

418

Італія, сухе

288

96

Johnnie Walker Black Label 12 YO

Bushmills Original

Вино

50 мл

129

Jack Daniel`s Old No.7

98

Jack Daniel`s Tennessee Fire

98

Jack Daniel`s Tennessee Honey

98

Горiлка

Напої власного
приготування

Алкогольнi
коктейлi
Гордонс тонік
Пінк Джин Тонік

98

150

Класичний коктейль в новому виконанні: рожевий джин та ягідний
сироп

Негроні

Відомий італійський коктейль: джин, кампарі, вермут Martini Rosso

115

200

32

Апероль Шприц

118

100

Soave, Sant’Orsola Італія, сухе

318

Хортиця Преміум

39

Blanc, Baron d’Arignac Франція, сухе
Orvieto Classico, Sant’Orsola Італія, сухе

318

358

Первак Перцевий з медом

33

Віскі сауер

Сhardonnay Callia Alta Аргентина, сухе

498

Finlandia Vodka

55

Відомий коктейль на основі віскі з цукровим сиропом, лимонним
фрешем та бітером. З додаванням яєчного білка

Finlandia Grapefruit

55

Finlandia Redberry

55

Bardolino, Sant’Orsola Італія, сухе

59

Chianti Sant’Orsola Італія, сухе

65

389
488

Rosso Dry, Sant’Orsola Італія, сухе

288

Merlot Veneto Canti Італія, напівсолодке

296

Cabernet Sauvignon IGP, Baron
d’Arignac Франція, сухе

428

Entrecote, Gourmet Pere & Fils

478

Франція, напівсухе

Negroamaro Primitivo Puglia, Canti
Італія, сухе

Коньяк

Becherovka

Sarajishvili *****

96
188

488

Hennessy VSOP Privilege

259

55

328

Jägermeister

Італія, рожеве солодке

Lambrusco dell ‘Emilia Bianco Dry,
Chiarli Італія, сухе
ВЕРМУТ

328
328

50 мл

Martini Dry

45

Martini Bianco

45

89

79

Lambrusco dell ‘Emilia Bianco,
Chiarli Італія, біле солодке

149

250

49

Sarajishvili ***

Льодяний шот

Безалкогольнi
коктейлi
Мохіто

250

68

Мохіто малина і розмарин

250

69

Освіжаючий напій на основі спрайту, лайму з додованням свіжого
розмарину та малини

Лікери Volare в асортименті

59

649

Lambrusco dell ‘Emilia Rosato, Chiarli

50 мл

Iverioni *****

86

Ароматний вишневий компот - улюблений смак дитинства

Молочно-ванільний

300

89

Молочно-фруктовий

300

89

iз свiжих
Лікери Соки
фруктiв та овочiв
та настоянки
Лікер Baileys The Original

Prosecco Millesimato, Canti Італія, сухе

250мл/1л 28/99

50 мл

Hennessy Very Special

ІГРИСТЕ ВИНО

250мл/1л 33/98

Освіжаючий напій на основі спрайту, м’яти та лайму

Освіжаючий напій з фруктовими нотами та легкою цитрусовою
гірчинкою (ігристе вино, бітер Апероль, газована мінеральна вода,
свіжий апельсин)

ЧЕРВОНЕ ВИНО

Компот вишневий

Відомий кубинський коктейль на основі світлого рому та м’яти з
додаванням спрайту, тростинного цукру та лайму

Коктейль - нова класика: віскі, медовий сироп, імбир,
лимонний фреш, цитрусова цедра

50 мл

Лимоната

108

250

250мл/1л 33/98

Тонізуючий лимонад власного виробництва зі свіжими лимонами

99

100

Мохіто

Оранджата

Освіжаючий лимонад власного виробництва зі свіжими
апельсинами

Улюблений класичний коктейль: джин, тонік, долька грейпфруту

Пеніцилін

Хортиця Платінум

98

200

Чай цейлонський чорний

50 мл

69

Джин, Ром,
Текiла

Настоянки
власного
приготування

75

Ром Captain Morgan Dark

75

Текіла Jose Cuervo Especial Silver

79

Текіла Jose Cuervo Especial
Reposado

79

Джин Gordon's
Джин Gordon’s Premium Pink

50 мл

38

Вишнівка

38

Приємний смак стиглих ягід вишні

Пиво
Hoegaarden пшеничне
Stella Artois

300/500
300/500

39/49
68/98

300/500

45/65

Stella Artois безалкогольне

500

65

Corona світле

355

78

79

Leffe темне

330

79

79

Lowenbrau

330

79

світле

1001 ніч

48

Чай чорний з бергамотом

Грейпфрутовий

250

83

Апельсиновий

250

83

250мл/1л 25/98

48

Чай чорний цейлонський і зелений китайський, родзинки, пелюстки
квітів китайської троянди, календули,сафлору і волошки, бутони
китайської троянди

Суниця з вершками

48

Чай чорний цейлонський, листя ожини, шматочки малини
і полуниці, пелюстки суданської троянди «каркаде»
і китайської троянди

Сенча

48

Китайський традиційний зелений чай.

Король Жасмину

48

Китайський зелений чай з ароматом жасмину

Саусеп

48

Зелений цейлонський чай
з ароматом екзотичного фрукта Сау-сеп

Альпійський луг

48

Ароматна трав'яна суміш: лимонна трава, Мате, листя м'яти
перцевої і ожини, плоди шипшини, квіти ромашки
і апельсина, пелюстки квітів сафлору і волошки

Чай власного
приготування

400 мл

Ягідний чай з м'ятою

68

Зелений чай з малиною і полуницею

Зелений чай з яблуком і корицею

79

48

Чай чорний цейлонський байховий листовий і зелений китайський
байховий листовий, родзинки, пелюстки квітів китайської троянди,
календули, сафлору і волошки, бутони китайської троянди

Чай з яблуком та корицею

250

400 мл

Класичний, злегка терпкуватий смак чорного чаю з вишуканим
ароматом і золотисто-червоним настоєм.

63

Мiнеральна вода

Домашня настоянка на лимонній цедрі

Чернігівське світле

250

Яблучний

Соки в асортименті

Лімончелло

50 мл

Ром Captain Morgan Original
Spiced Gold

63

Морквяний

Чай

68

Обліпиховий чай

68

Обліпиха, кориця, м’ята

Імбирний чай

68

Свіжий імбир, лимон, бадьян, м'ята

Марокканський чай

68

Зелений чай з корицею, лаймом, м’ятою та медом

Кава та
кавовi напої

BonAqua без газу

330

38

BonAqua з газом

330

38

Боржомі

330

68

Rocchetta Naturale

Будь-який кавовий напій ми можемо приготувати на основі кави без
кофеїну

250

55

Rocchetta Naturale

1л

119

Рістрето
Еспресо
Американо
Макіато
Капучино
Лате
Фрапе
Кава по-віденськи
Глясе
Какао
Гарячий шоколад

газована/негазована

газована/негазована

Газованi напої
Coca-Cola

250

35

Соса-Сola zero

250

35

Fanta Orange

250

35

Sprite

250

35

Schweppes

250

39

Burn Original

250

55

Дитяче шампанське

750

99

Гарячий шоколад
з маршмелоу

15

36

30

36

100

36

30

39

150

45

200

49

300

49

150

55

200

65

200

45

200

55

200

59

