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ЗАКУСКИ

Асорті закусок

250/160 188

З рікотою, з лососем, з сиром Філадельфія, зі шпинатом, з грибами.
Подається з хрумкою чіабатою

Оселедець з картоплею
та маринованою цибулею*

150/170/90 198

Подається зі скибочками смаженої картоплі та маринованою цибулею

Соління*

1000 288
Солоні томати та огірки, квашена капуста з домашньою олією та зеленню.

Сет устриць*

6wm 418

Устриці Фін де клер №2

Сет брускет

600 418
Асорті брускет: брускета з сиром Моцарела та npowymo, брускета з артишоками,
в'яленими томатами та авокадо, брускета з лососе111 та руколою, брускета з сиром
Моцарела та запеченими овочами, бру_скета з ростб,фом, брускета з сиром Фета,
козячим сиром та запеченим перцем, орускета зі шпинатом та запеченим перцем,
брускета з запеченим перцем та паштетом з тунця

Антіпасті сет

575/1150 498/898
Італійські делікатеси: npowymo, npowymo кото, копа, ковбаса Наполі Піканто, сири:
Фета, Дор Блю, Мааздам, Бр,, Пармезан; томати чері з бебі Моцарелою та базиліком;
кабачков, рулетuки, 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

САЛАТИ

Теплий салат з телятиною

750 328
Хрустке листя салатів айсберг та поло рос0 у поєднанні зі смаженою на грилі
телятиною, болгарським перцем, печеRuцямu, спаржею, маринованою цибулею
та картоплею. Заправляється соусом Вітело Тонато

Салат Нісуаз

юоЗ48

Салат з хрусткою картоплею, маринованою солодкою цибулею, з листям салатів
Айсберг, Ромен і Лоло, спаржевою квасолею, анчоусами, тунцем, маслинами, оливками,
каперса111u, артишоками, помідора�u Чері i.ПEfpeneлu1;1uмu яйцями. Заправлений соусом
на основ, оливкового масла, г1рчuц1, напереш , анчоус,в

Цезар з креветками

Вишукане поєднання листя салату ромен і сиру Пармезан,
обсмажених ніжних кревет�ж, приправлених спеціqльнuм соусом Цезар�
з хрумкими часниковими гр,нкамu, томатами чер, та перепелиними яuцямu

Курча Поло Фріто**

460 388

ГАРЯЧІ СТРАВИ

2сrо/б00/Зоо/1sо 698
Курча, підсмажене до золотистої скоринки.Подається з підсмаженою в пряних травах
картоплею, салатом зі свіжих томатів та соусами:
барбекю, з кінзою та аджикою власного приготування

Асорті традиційних
італійських шашликів

960/650/200/150 868
Асорті шашликів з телятини, свинини та курки подається з овочами гриль,
золотистою картоплею та соусами Барбекю, грибним та соусом з кінзою

Качка з яблуками***

2cro 998
Духмяна качка запечена з ароматними спеціями та карамелізованuмu яблуками

Запечена свинина**

800/600 998
Запечений свинячий ошийок маринований в пиві, Французькій гірчиці, соусі Ворчестер,
Фарширований помідорами під сиром Моцарела. подається з гарніром з картоплі,
болгарського перцю, білої цибулі, моркви, помідорів та печериць.

Ростбіф з овочами**

500/500 998
Coкoвumuu ростбіф готується на грилі. Подається з запеченими овочами:
болгарським перцем, печерицями, броколі, томатами чері та кабачками

Асорті гриль XL

2зоо 1428

Асорті шашликів з телятини, свинини та курки, куряче Філе гриль, вирізка
з телятини. Подається з овочами гриль, картоплею по-домашньому, томатами,
маринованою цибулею, соусами Барбекю, грибним та соусом з кінзою

Рибне плато

900/500/150 1598
ДоQадо, філе лосося і судака, креветки, кільця кальмарів, мідії в му_шлях.
подаються з овочами гриль: картопля, баклажан, цукіні, перець оолгарськuй, цибуля
порей, томати чері та соусами Тартар, Лимонно-йогуртовий, Марсальськuй
* страви замовляються за 24 години
* * страви замовляються за 48 годин
*** страви замовляються за 72 год.
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Appetizers set

APPETIZERS

W1th Ricotta cheese, salmon, Philadelphia cheese, spinach, mushrooms.
Served with crispy ciobotto

Herrinq with potatoes and pickLed onions *

Served with s/iced fried potatoes and pickled onions

250/160188
150/170/90 198

PickLed veqetabLes *

1000 288

Oysters set *

6 psc 418

Pickled tomatoes, cucumbers, cabbage with homemade oil and herbs
Fine de Claire №2 oysters

Bruschettas set
600 418
Set of bruschetta with Prosciutto and Mozzarella cheese, bruschetta with ortichokes,
sun-dried tomatoes and avocado, bruschetta with salmon and arugulal bruschetta with
Mozzarella cheese and Ьaked vegetables, bruschetta with roastbeef, bruschetfa wlth Feta
cheese, Goat cheese and baked pepper, bruschetta with spinach апсІ Ьaked pepper; bruschetta
with baked реррег and tuna pate

575/1150 498/898
Antipasti set
ltalian specialties: Prosciutto, Prosciutto Cotto, Сарра, Napoli Picanto sausage,
Feta cheese, Dorblu cheese, Maasdam cheese, Brie cheese Parmeson cheese.
Cherry tomatoes with ВоЬу Mozzarello cheese and basil. Squash rolls stutfed with creom cheese
and roasted bell peppers, gherkins, dried tomatoes, olives and capers, art,chokes, cashews,
grapes dried apпcots. Served with berry souce and Pesto sauce, spinach snack and grissini

Salad with veaL

SALADS
750 328

lceberg and Lollo Rosso letuce comblned with grilled veal, bell peppers,
mushrooms, asparagus, pickled onions and pof:atoes. Seasonei:J w,th Vitelo Tonato sauce

юо 348
Nicoise saLad
Salad with crispy potatoes marinated with sweet onions, with iceberg_, romaine and lolo
leaves, asparagus beans, anchovies, tuna, olives,, olives, capers, artithokes, cherry tomatoes
and quail eggs. Seasoned with olive oil, mustara, capers and anchovies
Саеsаг saLad with shrimps

Міх of Romaine lettuce and Parmesan cheese, fried shrimps seasoned
with а special Caesar sauce, crispy garlic с routons, cherry tomatoes and quail eggs

PoLLo Fritto chicken **

450 388

НОТ DISHES

2000/600/300/150 698
Fried chicken with roasted spicy potatoes.
Served with fresh tomatoes salad, ЬагЬесие sauce, cilantra sauce and homemade adzhika sauce
960/650/200;150 868
TraditionaL
LtaLian shish kebab set
Shish kebab set of veal, pork and chicken served with grilled vegetab/es,

potatoes and barbecue sauces, mushroom and cilantro sauce

Baked duck with appLes ***

Baked duck with fragrant spices and caramelized apples

2000 998

Baked pork **
800/600 998
Baked pork loin marinated іп Ьеег, French mustard, Worcester sauce stuffed with Mozzarella
cheese. Served with garnish of potatoes, bell peppers, white onions, carrots,
tomatoes and mushrooms.
Roast beef with veqetabLes **

500/500 998

Grilled roast beef served with baked bell peppers, mushrooms, broccoli, cherry tomatoes
and zucchini

2300 1428
GгШ setXL
Grill set of kebabs of veal, pork, chicken, grilled chicken fillet, veal tenderloin.
Served w1th grilled vegetables, homemade potatoes, tomatoes, pickled onions, ВВО sauce,
Mushroom sauce and Cilantro sauce
90015001150 1598
Fish set
Dorado, salmon and perch, shrimp, squid, mussels іп shells. Served with grilled potatoes,
eggplant, zucchini, bell peppers, leeks, cherry tomatoes, Tartar sauce, Lemon and yogurt sauce,
Marsala souce

*24 hours pre-order
**48 hours pre-order
* *" 72 hours pre-order
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