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



БРУСКЕТИ, МУШЛІ ТА ЗАКУСКИ ДО ВИНА
Неповторна французька мушля "Чорна королева №2"   1 шт | 99.-
Брускета три в одному   140 гр | 95.- 
Сирна колекція: 
пармезан, асьяго, горгонзола та моцарела міні   120/15/10/30 гр | 165.-  
Мікс оливок   65 гр | 55.- 
Тар-тар з фермерської яловичини та авокадо в огірковому мереживі   210 гр | 175.-
Тар-тар із тунця з авокадо   140/30 гр | 195.-  
Тарілка свіжоспеченого хліба з кольоровим маслом   155/20/20 гр | 45.- 
Брускета з авокадо та лососем   140 гр | 135.- 
Брускета з тунцем з томатно-грушевим конкасе і гарбузовим кремом   190 гр | 135.- 
Пармезанні крекери з трьома фірмовими намазками   180 гр | 125.- 
"Трюфельне капрезе"  італійська бурата з трюфелем, томати, крем з авокадо, 
соус песто, кінза, кедрові горіхи /за наявності свіжого улову/   235 гр | 275.- 
Ніжна квасоля в м'ятно-вершковому соусі   270 гр | 85.- 
Артишоки, запечені з пармезаном   120/30 гр | 135.- 
Полента з мідіями, шпинатною пастою, під соусом 4 сири   250 гр | 95.- 
Смажені сардини з гарбузовим кремом та селерою   190 гр | 125.-

П’ЯДІНИ ТА БУРГЕР
П'ядіна з тигровими креветками   295 гр | 185.-
П'ядіна з куркою та білими грибами   320 гр | 165.-
Бургер в стилі нової Італії 
соковита яловича котлета, корнішони, каперси, сир Асьяго, 
соус Голландез з білих грибів, крапля трюфельної олії 
Подається з грильованими артишоками, гуакамоле та селеровими чипсами   290/90 гр | 275.-

СУПИ
Суп-пюре "Сочевиця та пашот"   300 гр | 70.-
Суп-крем грибний   230 гр | 65.-
Суп-крем шпинатний   265 гр | 75.-
Суп в стилі Том ям з креветками, сардинками, рісіні   255 гр | 205.-
Ароматний курячий  суп з домашньою локшиною   430 гр | 65.-

САЛАТИ
Салат з артишоками та смаженими гливами   140 гр | 120.-
Великий боул з гречкою   370 гр | 125.-
Великий боул з кіноа   370 гр | 135.-
Салат з тунця, злегка присмаженого у кунжуті, з мусом манго та авокадо   180 гр | 195.-
Салат з овочами гриль та сиром халумі   230 гр | 145.-
Салат з індичкою та трюфельною заправкою   220 гр | 145.-
Салат з руколою, фетою та запеченим буряком   140 гр | 65.-
Легкий салат з кіноа та свіжими овочами   220 гр | 95.- 
Салат з тигровими креветками, мусом з манго, 
кремом з авокадо та лимонною заправкою   160 гр | 185.-
Салат з куркою гриль, авокадо, томатами та легкою гірчичною заправкою   200 гр | 135.-

ПАСТА
Уся паста щодня готується власноруч за рецептом 
від нашого Концепт-Шефа з Флоренції Дуччо Орландіні
Вегетаріанська
Равіолі з рікотою та зеленню   270 гр | 145.- 
Лакшері тальятеле "Чотири Сири" з чорним трюфелем   275 гр | 165.- 
Тальятеле з грибами та ароматним грибним соусом   310 гр | 95.-
Бази для паста-конструктора
Жовті лінгвіні з оливковою олією   200 гр | 55.- 
Лінгвіні "Маргарита" з томатним соусом   275 гр | 55.-
Шпинатні тальятеле "Альфредо" 
з вершковим соусом   270 гр | 85.-
Тальятеле "Альфредо" з вершковим соусом   270 гр | 85.-
Чорні лінгвіні у вершковому соусі   230 гр | 85.- 
Омніворська
Равіолі "Зелений квадрат" з індичкою 
в горіхово-вершковому соусі   250 гр | 145.-
Креативна карбонара з яйцем пашот, 
броколі та смаженими печерицями   400 гр | 155.-
Зелені папарделе з куркою, печеним солодким перцем 
і в'яленими томатами   
                        /стандартна/ 410 гр | 150.-   /міні/ 200 гр | 95.-
Лінгвіні з величезним мітболом 
і густим томатним соусом   
                       /стандартна/ 475 гр | 145.-   /міні/ 285 гр | 125.-
Тальятеле з тигровими креветками та цукіні в томатному соусі   385 гр | 210.-
Тальятеле з тигровими креветками та цукіні в вершковому соусі  375 гр | 220.-
Лінгвіні з мідіями в томатному соусі   320 гр | 125.-
Фарфале з тунцем   300 гр | 195.-
Паста "Ліверпуль" справжні чоловічі папарделе з беконом, 
грибами та пивним соусом   320 гр | 145.-
Чорні лінгвіні з морепродуктами   310 гр | 235.-
ГАРЯЧІ СТРАВИ
Чорний різотто з морськими гадами   340 гр | 255.-
Різотто "Том Ям"   295 гр | 210.-
Різотто з білими грибами та томатами   290 гр | 145.-
Вершкове різотто з грибами, цукіні та трюфельною олією   290 гр | 125.-
Бурякове різотто з артишоками   285 гр | 145.-
Шніцель курячий з горгонзолою та картоплею   180/100/45 гр | 140.-
Тунець Блю Фін на гарбузовій подушці зі смаженими гливами 
та сезамно-соєвим соусом   185 гр | 195.-
Філе міньйон   за 100 гр* | 115.-   + гарнір картопля  | 40.-  або гарнір овочі  | 50.-
Стейк з капусти у вершково-винному соусі   220 гр | 95.-
Лазанья Чотири сири з гарбузом   290 гр | 175.-
Мідії запечені в томатному соусі   245/50 гр | 165.-
ДЕСЕРТИ
Торт шоколадний з цукіні   125 гр | 115.-
Традиційний домашній тірамісу   100 гр | 65.-
Чізкейк "Три сира"   115 гр | 110.-
Десерт Павлова в оригінальному виконанні   160 гр | 95.-

 

-Нова страва
-Гаряча закуска

Лосось смажений 75.- 
Бебі-кальмари 85.-
Морські гребінці 85.-
Тунець 70.-
Мідії 35.-
Креветка 30.-
Курка 25.- 
Бекон 35.-
Філе індички 30.- 
Білі смажені гриби 55.- 
Печериці 20.-
Гриби гливи 15.-
Гриби шіїтаке 55.-
Помідори черрі 40.-
Печений перець 35.-
Артишоки мариновані 30.- 
В'ялені томати 30,-
Моцарела міні 35.-
Бурата 165.-
Яйце пашот 15.-

Додай на свій смак

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