
Закуски / Appetizers

Хумус з оливковою 
олією та схугом
Hummus with olive oil and zhug

165 г. / 155 ₴

Хумус з креветками
Hummus with shrimps

225 г. / 199 ₴

Хумус з телятиною
Hummus with minced meat

225 г. / 185 ₴

Плато сирів з медом 
та мигдалем
Сheese plate with honey and nuts

Дор Блю, Сулугуні, Пекоріно, мед та мигдаль
Dor blue, sulguni, pecorino, honey and nuts.

200 г. / 299 ₴

М'ясне плато
Meat plate
Прошуто, салямі чорізо та мілано, 
оливки, моцарелла та каперси

Prosciutto, salami chorizo and milano, 
olives, mozzarella and cappers

200 г. / 315 ₴

Брускета з вугрем 
та огірком
Bruschetta with eel and cucumber
Темний хліб на грилі з мусом 
філадельфія, копченим вугрем та огірком

Dark grilled bread with Philadelphia 
mousse, smoked eel and cucumber.

120 г. / 189 ₴

Брускета з лососем
Bruschetta with salmon

120 г. / 189 ₴

Брускета 
з запеченим перцем
Hummus with shrimps

120 г. / 167 ₴

Тартар з лососем 
в авокадо
Tartare with salmon 
in avocado

170 г. / 255 ₴

Тартар з яловичиною 
та соусом чимічурі
Beef tartar with chimichurri sauce

196 г. / 255 ₴

Тартар з тунцем 
та полунуцею
Tuna tartare with strawberries

150 г. / 265 ₴



Теплий салат з телятиною 
та грибами гриль
Warm salad with veal 
and grilled mushrooms
Мікс салат, овочі, гриби на грилі 
і соковитий ростбіф з гірчичним дрессінгом

250 г. / 289 ₴

Салати / Salads

Salad mix, vegetables, grilled mushrooms 
and roast beef with mustard sauce

Салат фреш зі 
слабосоленим лососем
Salad with lightly salted salmon
Слабосолений лосось, мікс салат та цитрусовий соус

200 г. / 275 ₴

Lightly salted salmon, mixed salad and citrus sauce

Салат грецький
Greek salad

200 г. / 235 ₴

Салат крудо 
з морепродуктами
Crudo salad with seafood

260 г. / 295 ₴



Перші страви / First dishes

Том Ям від шефа
Tom Yum
Креветки, лосось, гребінець, деревні 
гриби, лемонграсс и шиїтаке. Подається 
з кінзою та лаймом

370 г. / 335 ₴

Shrimps, salmon, scallop, wood 
mushrooms, lemongrass, shiitake. 
is served with coriander and lime

Крем суп із грибів 
з маринованим 
трюфелем 
та пармезаном

Курячий бульйон 
з пастою та овочами

370 г. / 179 ₴

370 г. / 159 ₴

Cream of mushroom soup with 
marinated truffle and parmesan

Chicken broth with 
pasta and vegetables

Окрошка з куркою
Okroshka with chicken

350 г. / 169 ₴

Окрошка овочева
Okroshka vegetable

350 г. / 155 ₴



Паста та різотто / Pasta and risotto

Лінгвіні з 
морепродуктами 
в вершковому соусі 
linguine pasta with seafood 
in a creamy sauce

300 г. / 325 ₴

Фетучині з креветками 
та шафрановим соусом
Fettuccine with shrimps 
and saffron sauce

250 г. / 279 ₴

Паста з куркою 
та сиром дорблю
Pasta with chicken 
and dor bleu cheese

350 г. / 265 ₴

Сібас з різотто, 
песто та рікотою

Паста з мідіями
Pasta with mussels

300 г. / 255 ₴

Різотто з білими 
грибами
Risotto with porcini 
mushrooms

300 г. / 285 ₴

Seabass with risotto, 
pesto and ricotta

300 г. / 355 ₴

Филе морского окуня, рис арборио, 
соус песто, красная икра, рикотта

Sea bass fillet, arborio rice,
pesto sauce, red caviar, ricotta



Стейкі / Steaks

Ріб-ай 799 ₴

Волога витримка 60 діб / Wet aged 60 days
Блек ангус / Black angus
Аргентина / Argentina

Ribeye

Нью-Йорк 699 ₴

Волога витримка 60 діб / Wet aged 60 days
Блек ангус / Black angus
Аргентина / Argentina

New York

270/120/50

180/120/50



Основні страви / Main course

Стейк з лососем 
та обпаленною картоплею
Steak with salmon and scalded potatoes

330 г. / 425 ₴

Томлена яловичина 
з селеровим пюре 
від шефа
Stewed beef with chef `s 
leldery puree

370 г. / 285 ₴

Філе міньон 
Fillet mignon

320 г. / 415 ₴

Фаршироване сиром 
сулугуні філе на грилі 
з кускусом та вершково-
грибним соусом
Grilled suluguni cheese fillet 
withcouscous and creamy 
mushroom sauce

350 г. / 299 ₴

Кебаб з яловичини
Beef kebab

200 г./50г. / 269 ₴

Кебаб з курки
Chicken kebab

200 г./50г. / 249 ₴



Пінци / Pinzas

Пінца 4 сири
Pinza 4 cheeses

340 г. / 235 ₴

Пінца з 
гострою салямі
Pinza with spicy salami

330 г. / 235 ₴

Пінца з грушею 
та медом
Pinza with pear and honey

330 г. / 235 ₴

Пінца з хамоном
та руколою
Pinza with ham and arugula

340 г. / 255 ₴

Піде з ягням
Pide with lamb

320 г. / 235 ₴

Піде овочевий 
з сиром сулугуні
Vegetable pide
with suluguni cheese

320 г. / 215 ₴



Аспарагус з томатами
Asparagus with tomatoes

190 г. / 215 ₴

Аспарагус з яйцем пашот
та слабосоленим лососем
Asparagus with poached egg and
lightly salted salmon

210 г. / 235 ₴

Гаспачо с аспарагусом
та в'яленими томатами
Gazpacho with asparagus and
sun-dried tomatoes

330 г. / 255 ₴

Різотто з аспарагусом
та креветками
Risotto with asparagus and shrimps

350 г. / 355 ₴

Тартар з слабосоленим
лососем та аспарагусом
Tartar with lightly salted salmon
and asparagus

210 г. / 235 ₴

Меню з аспарагусом / Menu with asparagus



Фісташковий 
наполеон від шефа
Specialty pistachio Napoleon

210 г. / 189 ₴

Меренга з вершками, 
мусом та лохиною
Mereng with cream, 
moose and blueberry

165 г. / 189 ₴

Тірамісу
Tiramisu

190 г. / 187 ₴

Баскський чізкейк
Basque cheesecake

170 г. / 175 ₴

Десерти / Desserts


