Салати
Грецький салат

ціна, грн.

(220г)

95

зі свіжих овочів з руколою та сиром Фета

Італійський овочевий мікс (230г)

89

салат-мікс зі свіжими овочами під запашною італійською заправкою

Цезар

(230г)

125

листя салату айсберг, чері, рум'яне куряче філе та бекон

Теплий салат з курячою печінкою

(230г)

109

мікс салатів, томати чері, яйце пашот та Пармезан

Теплий салат з грильованою телятиною (225г)

125

томатами чері, свіжою зеленню під
гірчично-медовою заправкою

Салат с тигровими креветками

(190г)

189

з томатами чері, руколою, авокадо та пармезаном

Капрезе (230г)

125

помідори чері з моцарелою та соусом Песто

Салат з грильованим тунцем (250г)

151

Спаржева квасоля, маслини, яйце, салат-мікс, чері та солодка цибуля

Салат с лососем (200г)

135

з огірковими пелюстками та кнелем з крем сиру

Закуски
Холодні закуски

ціна, грн.

Карпачо з телятини (140г)

129

Карпачо з лосося (125г)

165

Брускета з томатами та базиліком

(150г)

85

Брускета з лососем та каперсами

(150г)

Плато італійських м'ясних делікатесів

105
(210г)

220

парма, асорті італійських ковбас

Плато італійських сирів

(260г)

220

Горгонзола, Пармезан, Брі, козячий сир Шевр,горіхи, виноград та мед

Антипасті

(400г)

275

брускети з томатами, асорті оливок, мікс італійських сирів та салямі

Гарячі закуски
ціна, грн.

Цвітна капуста запечена з моцарелою
Баклажани "Парміджано"

(250г)

(200г)

85
95

запечені з томатами, моцарелою та пармезаном

Французькі рапани, запечені з зеленим маслом
Курячі крильця

(180/40г)

(300/50г)

155
105

з соусом BBQ

Оладки з цукіні (250/30г)

79

Pasta fresca
Тальятеле "Карбонара" (280г)
Паста с телятиною та грибами

(280г)

105
115

з цибулею порей, шампіньйонами та томатним соусом

Паста "Кон Салмоне" (250г)

125

з лососем та червоною ікрою

Лазанья "Болоньєзе" (300/50г)
Лазанья з лососем та шпинатом(300/50г)

125
139

Перші страви
Кокосовий суп з креветками (300г)

ціна, грн.

155

Сирний суп з крутонами (300г)

85

Крем-суп з шампіньйонів

74

(300г)

з трюфельним маслом

Бульйон з курячими фрикадельками (300г)

57

Цибулевий французький суп (300г)

75

запечений під сирною скоринкою з грінками

Страви з риби
ціна, грн.

Стейк лосося з грибним соусом (200г)

250

Дорадо запечена з овочами (300/100г)

250

Окунь запечений з томатами та базиліком (200г)
Філе палтуса на подушці з кускусу

(160/100/75г)

195
320

під вершково-креветковим соусом

Мікс морепродуктів на грилі (500/80г)

650

креветки королівські, креветки тигрові, щупальця восьминога, кальмар, мідії
новозеландські та чорноморські

Мідії у винному, томатному чи вершковому соусі на вибір(500г)

Страви з м'яса
Асорті гриль (330/50г)

135

ціна, грн.

285

куряча грудка, вирізка свинини та яловичини

Птиця

Фермерське курча (300/100/50г)
з картопляними скибочками та соусом Барбекю

145

Грудка фермерської качки

(140/150/30г)

185

з яблуком під апельсиново-імбирним соусом

Яловичина

Стейк Міньйон з овочами гриль (140/100/50г)

240

Стейк з яловичої вирізки (200г)

250

Стейк Рібай з соусом Барбекю

(300/50г)

Яловичина з гострим перцевим соусом та овочами (350г)

265
155

подається с кускусом

Свинина

Свиний ошийок на грилі

(300/50г)

175

з вершковим соусом з п'яти перців

Десерти
Чізкейк під соусом із чорниці
Шоколадний фондан

(140/50г)

75

(120/50/30г)

79

з кулькою морозива

Профітролі

(250г)

75

з гарячим шоколадом та морозивом

Морозиво асорті

(150г)

Італійський грушевий пиріг
з карамеллю та морозивом

(200/50г)

69
78

