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Цей матеріал має інформаційний характер і не є меню. 
З офіційним меню і прейскурантом Ви можете ознайомитис
 в куточку споживача або через офіціанта.



Голландські устриці з пінкою з лимону та юзу 
одна      65.- 
трійця      185.- 
1/2 дюжини       350.-

САЛАТИ
Салат з овочами гриль та сиром халумі 250 гр | 130.-

Легкий салат з кіноа, свіжими овочами 
та імбирною заправкою      230 гр | 115 .-

Салат з тигровими креветками, мусом з манго, кремом з авокадо  
      160 гр | 170.-

Сал

 | Салат з руколою, фетою та запеченим буряком 140 гр   60.-

ат з куркою гриль, авокадо, томатами 
та легкою гірчичною заправкою      200 гр | 120.-

СУПИ
Твіст на мінестроне з кіноа      350 гр | 60.-

Рамен з домашньою пастою та куркою 460 гр  | 150.-

А

Крем-суп «Сочевиця та Пашот»

роматний курячий суп з домашньою локшиною      430 гр | 55.-
300 гр  | 60.-

ПАСТА
Уся паста щодня готується власноруч за рецептом 
від нашого Концепт-Шефа з Флоренції Дуччо Орландіні

Бази для паста-конструктора

Вегетаріанська
Р

Лінгвіні «Маргарита» з томатним соусом
Пісні тальятеле з томатним соусом
або оливковою олією
Шпинатні тальятеле «Альфредо» 
з вершковим соусом

авіолі з ікрою із баклажанів та сулугуні від закоханого в Грузію шефа       230 гр | 95.-
Лакшері тальятеле «Чотири Сири» з чорним трюфелем      275 гр | 145.-
Тальятеле з грибами і ароматним грибним соусом       310 гр | 95.-

275 гр | 55.-

275/200 гр | 55.-

270 гр | 65.-

Омніворська

Зелені пап

Равіолі «Зелений квадрат» з індичкою в горіхово-вершковому соусі 105.-

арделе з куркою, печеним солодким перцем   
і в’яленими томатами

стандартна порція міні порція 

Тальятеле з тигровими креветками та цукіні в соусі
на основі білого вина      385 гр | 185.-

Лінгвіні з величезним мітболом і густим томатним соусом 475 гр | 

250 гр | 

120.- 95.-285 гр | 
стандартна порція міні порція 
410 гр | 95.- 75.-200 гр | 

Креативна карбонара з яйцем пашот, броколі
та чарівними сморчками      400 гр | 150.-

ГАРЯЧІ СТРАВИ

180/100/45 гр  | 110.-Шніцель курячий з горгонзолою та гарніром з картоплі

Лазанья «Феррарезе» на шпинатному тісті з соусом болоньез і 
вареним яйцем  250/30 гр   120.- | 

ДЕСЕРТИ 

Традиційний домашній тірамісу 100 гр | 65.-
Брауні з ванільним морозивом 100/50 гр | 95.-

Чізкейк «Три сира» 115 гр | 95.-
Сорбет лимонний 100 гр | 45.-
Десерт Павлова в оригінальному виконанні 160 гр | 90.-
Ванільне морозиво з гранолою 100/15 гр | 55.-

УСТРИЦІ

Вершкове різото з грибами, цукіні та трюфельною олією    300 гр | 95.-

(оригінальний рецепт з міста Феррара регіону Емілія-Романья)

 | Салат з індичкою та трюфельною заправкою 220 гр   95.-

- Курка 15.-
- Креветка 30.-
- Бекон 25.-
- Лосось смажений 75.-
- Яйце пашот 10.-

- Печений перець 30.-
- Моцарела міні 30.-
- Помідори черрі 30.-
              - Печериці 15.-
 - Білі смажені гриби 45.-

Додай на свій смак

 | за 100 гр*

* Страва продається на вагу, ціна вказана за 100 грам сирого продукту.

95.-  | 40.-Філе міньйон + гарнір на вибір 

та лимонною заправкою

Ніжне філе лосося з кремом із селери    130/110 гр   195.- | 

МИ ПОДАЄМО

ДУЖЕ СМАЧНІ 

СНІДАНКИ ЩОДНЯ

З 08:00 ДО 13:00 

НАША ПАСТА 

ДЛЯ 

ДОМАШНЬОГО 

ПРИГОТУВАННЯ

120 гр   28.- | 

VEGAN

БРУСКЕТИ ТА ЗАКУСКИ ДО ВИНА

Сирна колекція: пармезан, асьяго, горгонзола
та вершковий сир 120/40/30 гр  | 160.-

Мікс оливок 65 гр | 40.-

Брускета з томатами у супроводі овочевих антипасті 220 гр | 115.-

Тар-тар з фермерської яловичини та авокадо 
в огірковому мереживі      190 гр | 155.-

150/20/20 гр | 25.-Тарілка свіжоспеченого хліба з кольоровим маслом

 | 240 гр 95.-Баклажан запечений з овочами та моцарелою

Брускета з авокадо та лососем  | 140 гр 105.- 

візьми з �бою


