
Ресторан працює з 8:00 до 22:00. Телефон для замовлення доставки +380 (44) 499 14 13

* Хліб із нашої пекарні Ви також можете замовити з собою.

ХЛІБ ІЗ НАШОЇ ПЕКАРНІ* 
(на живій заквасці)

Свіжа випічка з соусом bagna cauda ............................... 300/30/142,00
(чіабата солодова, цибулевий хліб, фокача з морською сіллю, 
булочка з пармезаном, грисині)

Булочки з пармезаном ..................................................................3 шт./85,00

Грисині ...................................................................................................... 50/59,00

г/грнг/грн

г/грнг/грн
САЛАТИ

Салат з яловичини та овочів на грилі ....................................200/442,00

Панцанела — томати з анчоусами 
та домашнім хлібом......................................................................280/385,00

Cалат із креветками та авокадо ...............................................250/498,00

Салат Verde із козячим сиром ...................................................225/472,00

Салат зі спаржею, руколою 
та пармезаном .................................................................................150/375,00

г/грнг/грн
ЗАКУСКИ

Карпачо з томатів із буратою 
та фісташковим песто....................................................................300/498,00

Карпачо з яловичини з маринованим пармезаном 
та соусом айолі .................................................................................140/627,00

Печений перець з карамелізованим 
козячим сиром, теплим соусом із анчоусів .....................160/20/387,00

Брускета з лососем ........................................................................100/345,00

Брускета з печеним перцем 
та козячим сиром ...........................................................................150/265,00

Тартар з яловичини .......................................................350/40/100/879,00

Пюре з артишоків із гречаними грінками ....................... 80/35/317,00

Вітело Тонато............................................................................. 100/50/395,00

Тартар з лосося та авокадо .......................................... 230/50/20/573,00

Карпачо з качки з соусом айолi ........................................ 120/30/425,00

Восьминіг у червоному гострому соусі ала Лучана ..........300/840,00
(IL polpo alla Luciana)

Меланзана alla Parmigiana .........................................................200/425,00

Кальмари в легкому соусі 
з томатів Fresca ................................................................................230/417,00

Квітки цукіні з рікотою 
та анчоусами ....................................................................................110/375,00

Квітки цукіні з моцарелою 
та томатною сальсою ....................................................................170/375,00

г/грнг/грн
СУПИ

Овочевий суп мінестроне ............................................................300/217,00

Суп страчатела з курячими польпете ....................................300/225,00

Суп по-тосканськи з морепродуктами........................... 250/30/425,00

*Пропонуємо додати чорний трюфель до будь-якої страви за вашим бажанням

г/грнг/грн

МОЦАРЕЛА БАР
Скуштуйте свіжу моцарелу на ваш смак. 

Усю моцарелу ми купуємо в найкращих італійських виробників і отримуємо її двічі на тиждень.

Моцарела Бурата ............................................................................125/325,00

Моцарела ді Буфала .....................................................................100/325,00

Моцарела Страчатела ...................................................................100/325,00

Дегустація моцарели ....................................................................565/986,00
Моцарела Бурата, моцарела ді Буфала, 
моцарела Страчатела, шпинат, печений перець, 
соус песто, прошуто

ПРОПОНУЄМО ДОДАТИ

Домашній соус песто .......................................................................... 25/99,00

В’ялені томати .....................................................................................50/155,00

Оливки лігурійські ..........................................................................100/145,00

Артишоки мариновані в олії ......................................................100/199,00

Свіжі томати з руколою ................................................................115/165,00

Bresaola - сиров’ялена яловичина ...............................................50/149,00

Прошуто Crudo ....................................................................................50/135,00

Хамон Bellota 100% Iberica...........................................................50/473,00

Літній чорний трюфель* ....................................................................3/273,00



РИБА Й МОРЕПРОДУКТИ

Лосось з картоплею 
та голандським соусом ................................................140/100/50/640,00

Дорадо у солі або на грилі .......................................................1 шт./560,00

Тріска з пюре 
із цвітної капусти ..................................................................130/100/586,00

Лаврак, запечений з картоплею, 
томатами та розмарином................................................... 260/120/597,00

Восьминіг на грилі 
з рисом Венеро ................................................................. 110/100/60/840,00

Гребінці з селеровим пюре .................................................110/100/735,00

г/грнг/грн

Полунична тарта .........................................................................200/217,00

Кавовий мус з шоколадним морозивом і пеканом..........120/257,00

Панакота з полуничним джемом ..........................................145/195,00

Тирамісу з амарето ....................................................................150/235,00

Крем-брюле Маракуя 
з домашнім ванільним морозивом ................................110/50/275,00

ДЕСЕРТИ

Домашній пиріг дня ........................................................... 1 порц./155,00

Домашнє морозиво........................................................................50/78,00
Ваніль, Шоколад

Сорбети ..............................................................................................50/78,00
Лимон, Манго

г/грнг/грн

М’ЯСО

Ягня запечене з анчоусами, 
часником та розмарином ...................................................350/100/796,00

Курча з в’яленими томатами 
та картоплею aglio olio ....................................................... 250/100/497,00

Котолета по-міланськи 
з ризото з шафраном ...........................................................160/100/465,00

Тальята з яловичини 
з картопляним копченим пюре ....................................120/100/50/490,00

Яловича щока з картоплею 
та зморшками ..................................................................................280/456,00

Стейк Рібай ..................................................................................... 320/1980,00

г/грнг/грн

г/грнг/грн
ОВОЧІ 

Шпинат по-флорентійськи з яйцем пашот ..........................200/266,00

Овочі гриль з часниковим соусом .................................... 200/50/276,00

Картопля в тосканських травах ...............................................180/165,00

Спаржа на грилі ..............................................................................150/374,00

Під час приготування страв та соусів ми використовуємо виключно натуральну оливкову олію

Якщо у вас алергія на один із інгредієнтів, що входять до складу наших страв, будь ласка, попередьте про це вашого офіціанта. 

ПІЦА

Біла піца з чорним трюфелем ....................................................420/497,00

Маргарита ..........................................................................................370/298,00

Пепероні.............................................................................................440/346,00

Прошуто кото з грибами та ароматом трюфеля ...............460/345,00

Піца з грушею і сиром горгонзола ..........................................480/375,00

Чотири сири ......................................................................................395/386,00

Фокача з розмарином .....................................................................90/128,00

Фокача з соусом Песто.................................................................130/159,00

г/грнг/грн

За вашим бажанням ми приготуємо страву з пастою без глютена

ДОМАШНЯ ПАСТА Й РИЗОТО 
(Ми готуємо без додавання вершків)

г/грн г/грн

Тальоліні зі спаржею та лимоном ............................................300/347,00

П'ємонтські тальоліні з чорним трюфелем .........................250/495,00

Фрегола з морепродуктами ......................................................350/638,00

Спагеті Качо-е-пепе ......................................................................300/345,00

Cпагеті з чорнилом каракатиці 
та морепродуктами .......................................................................500/529,00

Гострі спагеті з восьминогом, 
свіжими томатами та каперсами .............................................300/519,00

Спагеті Карбонара .........................................................................260/345,00

Лазанья Болоньєзе ........................................................................300/486,00

Равіолі з кроликом ........................................................................160/345,00

Равіолі з рикотою, 
ароматом трюфеля та шпинатом ..................................... 150/60/335,00

Ризото з білими грибами ............................................................300/395,00

Ризото з чорним трюфелем .......................................................280/498,00

Ризото з чорнилом каракатиці 
та морепродуктами .................................................................. 360/30/529,00


