


1

Доставка безкоштовно

А також Ви можете
замовити у нас

їжу і напої з собою.

Організація

Прийом замовлень з 11.00 до 21.00

Контакти доставки:

від 500 гривень у радіусі 10 км

Весіль
Бенкетів

Корпоративів

При виникненні будь-яких інших питань,
Вас проконсультує наш адміністратор.

Якщо ви страждаєте на харчову алергію, обговоріть з офіціантом можливе коригування страв.

Ми не використовуємо харчові добавки та підсилювачі смаку.

066 323-76-37
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Ми пропонуємо Вам заморожену пасту з начинкою
власного виробництва, виготовлену без смакових добавок

та консервантів за оригінальними рецептами
нашого шеф-кухаря

Равіолі з лососем  250 219,00
Равіолі з куркою і грибним асорті   250 68,00
Равіолі зі шпинатом і крем-сиром   250 64,00
Тортелліні з куркою та грибами, до супу 250 103,00
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Страви від шеф-кухаря для компанії

Рибне асорті:

М’ясний достаток:

скумбрія-гриль, судак у виноградному листі,

креветки смажені з пряними травами,

овочі-гриль (цибуля, гриби, помідор), оливки,

маслини, мариновані черрі і корнішони,

соус сметанно-часниковий з кропом

курячі крильця-гриль, кебаб з індички

у виноградному листі, кебаб з баранини,

шашлик зі свинячого ошийка, стейк курячий,

картопля по-селянськи, соус томатний

з зеленню і часником

1.3/200/100 745,00

600/200/50 745,00
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Апетитні страви на мангалі
Судак у виноградному листі та беконі   
Стейк курячий в ароматному горіховому маринаді   

180/20 298,00 
170/30 154,00

Кебаб з індички у виноградному листі
з маринованою цибулею і маринованими сливами  220/50/70 163,00
Кебаб з курки з овочами
на фокачча з соусом чімічуррі  220/50/80/50 170,00
Курячі крильця з картоплею фрі
та морквяним чіпсами  200/150/30 155,00
Шашлик із телятини з цибулею-гриль
та маринованими сливами  200/50/70 285,00
Шашлик зі свинного ошийка з маринованою цибулею
та маринованим перцем чилі 200/50 185,00
Кебаб із баранини на фокачча
зі сметанно-часниковим соусом   200/100/50 171,00
Ковбаска куряча з маринованою цибулею   за 100 г. 64,00
Ковбаска теляча з маринованою цибулею   за 100 г. 78,00
Ковбаска зі свинини з маринованою цибулею    за 100 г. 67,00
Овочі-гриль з горіховою сальсою Верде    250/50 118,00
Кукурудза цукрова-гриль з гімалайською рожевою сіллю
та пряним вершковим маслом   220/30 75,00

Соуси
Барбекю    50 35,00
Томатний з зеленню та часником    50 35,00
Гранатовий з часником та пряними травами  50 35,00
Сметанно-часниковий з кропом    50 35,00
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Паста
Спагеті «неро» з морським коктейлем у вершковому соусі 340 254,00
Паста «неро» з лососем і креветками   300 293,00
Равіолі з лососем у вершковому соусі з червоною ікрою  300 295,00

350 144,00
240 145,00
280 140,00
280 105,00
250 132,00

 210 91,00
250/30 163,00

    270 88,00

270 193,00 
400       145,00

Піца
«PapaRoma» (салямі, шинка, печериці, каперси)   30 см/50 см 135,00/385,00
Маргарита (сир моцарела та пармезан, томати, базилік) 30 см/50 см 112,00/295,00
Чотири сезони (філе куряче, салямі, шпинат,

кальмари, маслини, оливки) 30 см/50 см 142,00/382,00
Джованні (печериці, філе куряче, ананас консервований)  30 см/50 см 135,00/367,00
Моя Італія (маринована телятина,

в’ялені томати, каперси, оливки) 30 см/50 см 288,00/709,00
Molto rosso (лосось, ікра червона,

сир моцарела, вершки, вермут Мартіні Бьянко) 30 см/50 см 298,00/632,00
Frutti di mare (морський коктейль,

тигрові креветки, синя цибуля) 30 см/50 см 398,00/984,00
4 сиру (моцарела, крем-сир каліфорнія,

дор-блю, пармезан, груша, виноград) 30 см/50 см 167,00/401,00
Карбонара (бекон, шинка, яйце пашот, базилік)   30 см/50 см 196,00/477,00
Алла Д’явола (прошутто, бастурма, пепероні)   30 см/50 см 191,00/418,00
Ricco (куряча грудка копчена,

шинка, ковбаски мисливські, салямі)   30 см/50 см 140,00/373,00

new

new 

Паста з куркою і грибами у винно-гірчичному соусі
Равіолі з куркою i грибним асорті під соусом «4 сиру»
Спагеті «Карбонара» з перепелиними яйцями

Паста «Болоньєзе»  
Пенне « 4 сиру»  
Равіолі зі шпинатом у горіховому соусі   
Лінива лазанья з куркою і асорті смажених грибів
Фарфаллє з брокколі, салатом радіччіо і фундуком
Різотто з зеленим горошком і тигровими креветками

Різотто з курячою печінкою і овочами   

Різотто з качкою і мигдальними пластівцями  new 

Різотто з білими грибами  new

new

  .......................

340       241,00

 300       185,00
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Хліб
Фокача з маслинами і в’яленими томатами 150 58,00
Фокача з песто  150 58,00
Хлібний кошик    210 52,00

Закуски
Рибне асорті (сьомга с/с, масляна х/к, палтус х/к)  160 389,00
Оселедець з маринованою цибулею і журавлинним соусом      70/20 77,00
Закуска з креветок на пюре зі шпинату з креветочним біском  
Креветки відварні    
Креветки смажені з пряними травами  

200 198,00 
150/20 145,00 
150/20        164,00

Паштет з курячої печінки
с конфітюром із цибулі та винним желе  150 98,00
Рулетики з баклажана із часником  120 85,00
Асорті брускет:   4 шт.      196,00
з сиром камамбер і ростбіфом

з лососем с/с, огірком, каперсами і синьою цибулею

з помідором, сиром моцарела і базиліком

з пармською шинкою і помідором черрі

Асорті сирів з грушею, медом і горіхами  100/110/30 175,00
Профітролі з жульєном з курки і грибів   3 шт. 61,00
Профітролі зі шпинатом та сиром   3 шт. 69,00
Профітролі житні з лососевим мусом  3 шт. 105,00
Смажений сир моцарела з ягідним соусом   70/50/30 92,00
Сир халумі-гриль з каремелізованою грушею і зеленню       100/120 145,00
Оладки з кабачків із пармською шинкою
та сметанно-часниковим соусом  100/20 85,00

new
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Салати
Салат з руколою та креветками   
Салат з лососем в гірчично-медовому соусі   
Салат «Цезар» по-римськи з чіпсами з прошутто  
Салат з курячим філе, фетою і апельсинами   
Салат з качкою та грушею у винно-журавлинному соусі 
Салат з курячою печінкою та вишневим соусом  
Салат з телятини з сиром дор-блю і горіховим соусом  

180 229,00 
180 208,00  
250 159,00 
230 129,00 
200 218,00 
250 117,00 
230       205,00

Салат «Грецький»   210 95,00
Салат «Веган» з грейпфрутом, зеленню та виноградом  220 142,00

Супи
 250 89,00
 250 68,00
 250 89,00

 250 87,00
    250 155,00

 250 78,00
250 105,00
250 105,00
250 149,00

Юшка з рибними кнелями та грінкою з песто і червоною ікрою
Курячий бульйон з тортелліні з куркою і перепелиним яйцем 
Грибний суп-капучіно з гриссині та чіпсами з селери 
Суп-пюре з кабачків і зеленого горошку
з базиліком і горіховою сальсою Верде  
Крем-суп зі шпинату та стебла селери з тигровими креветками 
Окрошка з курячим філе  
Окрошка з телячим язиком 
Окрошка з тигровими креветками  
Окрошка зі слабосоленою сьомгою  
Гаспаччо з тар таром із огірка,
міні моцарелою та грінкою з песто   250 89,00

new

new

new

new
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Гарячі страви
риба

Креветки «Молізе» в шпинатно-вершковому соусі  280 325,00
Смажене філе судака зі спаржевою квасолею
та вершковим соусом з мідіями  
Котлета з судака з раковим біском і креветками  
Філе лосося з міксом овочевих пюре  
Смажене філе скумбрії з сочевицею та сирним соусом  
Запечене філе окуня з кіноа на шпинатній подушці   
Смажене філе окуня з карамелізованими овочами   
Запечена дорадо з соусом Piccata  
Сібас запечений з перцем чилі та імбиром  

270    286,00 
300   249,00 
250     329,00 

м’ясо
Куряче філе, тушковане зі шпинатом
та в’яленими томатами в вершковому соусі  380 181,00
Куряче філе у горіховій скоринці з полентой
та в’яленими томатами   340 146,00
Філе качине по-мисливські з карамелізованими фруктами
та соусом з брусниці  300 375,00
Медальйони з телятини з карамелізованою селерою
і вишневим соусом  
Тушковані телячі щічки з пюре з рожевої сочевиці і бекону 
Стейк «рибай»  
Страчетті з телятини з картоплею   
Стейк з свинячого ошийка з соусом Pepper  
Свиняча вирізка під соусом «песто»  

230      298,00
150/150      259,00 
за 100 г.       198,00

420      175,00  
250/50      238,00

 270 215,00

Гарніри
Картопля фрі  
Відварена картопля з вершковим маслом та кропом 
Картопля по-селянські зі спеціями та часником  
Кус-кус зі смаженими овочами  

150 48,00 
200 43,00 
150 58,00 
200   65,00

new

new

new

new

new

new

new

200    154,00 
330      265,00

1 шт.       385,00
1 шт.       371,00

200 245,00
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Десерти

Тірамісу літній 
з сезонними 
ягодами

Мільфей-наполеон із заварним 
кремом і сезонними
ягодами

Полунично-лимонний чізкейк 
з полуничною глазур’ю

Профітролі
з шоколадним 
морозивом
з волоськими 
горіхами 

Шоколадний вулкан
з ванільним морозивом

Профітролі з полуничним кулі 
та вершково-заварним кремом 

120 / 89,00

150 / 82,00 150 / 145,00

90/50 / 89

120 / 78,00

Профітролі з карамельним 
кремом і мигдальними 
пластівцями

120 / 69,00

120 / 75,00

Бісквітне тістечко «Малахіт» 
з мусом з білого шоколаду
з фісташковими профітролями 
і м’ятним
шоколадом

200 / 125,00

new

new

new

new
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Оригінальний шоколадний 
«Наполеон» з вишнею

Семіфредо з полуничним 
соусом і горіховим праліне

Домашнє морозиво:

150 / 75,00

85 / 71,00

Фірмове морозиво 
«Фентезі»

Ягідне антреме з малиновим 
та шоколадним соусом

50 / 33,00

50 / 29,00

200 / 115,00

100 / 63,00

З волоськими горіхами і печивом

Шоколадне з волоськими горіхами

З вершкового сиру з шоколадною крихтою

Вершкове з текілою і лаймом 18+

З віскі та імбиром 18+

Базилікове

new

new

new
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Безалкогольні коктейлі
350 82,00

 440 82,00
 300 55,00

 300 58,00
 350 67,00

 350 62,00

 350 71,00

 350 65,00
 350 88,00

 350 89,00

Papa Roma (сік ананасовий, тонік Schweppes, сироп м’ятний).......................................

Полуничний лимонад (полуниця, лимон, сироп полуничний, Sprite, сік лайма).......... 

Освіжаюча вода з м’ятою і лимоном.................................................................

М’ятна свіжість (сік лимонний, сироп м’ятний, Sprite)...................................................  

Огірковий лимонад (огірок, сік лимонний, сироп грушевий, Sprite)..........................

Дюшес з дитинства (сік яблучний, Sprite, лимон, сироп, ваніль, м’ята).....................

Тархун (сік лимонний, Sprite, сироп Тархун, лайм)............................................................

Обліпихово-цитрусовий лимонад (обліпиха, апельсин, лимон,сироп маракуя).....

Лимонад грейпфрутовий (сік грейпфрутовий, грейпфрут,

сироп динний, сироп цукровий).............................................................................................. 

Мохіто класичний (Sprite, лайм, м’ята, цукровий сироп)............................................  
Мохіто малиновий (Sprite, малинове пюре,

сироп малиновий, лайм, м’ята)...............................................................................................

Мохіто полуничний (Sprite, лайм, полуничне пюре,

сироп полуничний, м’ята)........................................................................................................ 350 93,00

Смузі
Імбирний банан (сік яблучний, вершки, банан, кориця, імбир)   300 71,00
Медовий банан (сік апельсиновий, банан, сік лимонний, мед)   300 79,00
Смузі фруктово-вершковий (сік вишневий, морозиво, полуниця)   400 79,00

Молочні коктейлі
Класичний   350 77,00
М’ятна полуниця   350 82,00
Шоколадний   350 82,00
Екзотичний банан  350 82,00
Малиновий шейк   350 82,00

 350 82,00new
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Соки-фреш
Яблуко   200 63,00
Апельсин   200 92,00
Грейпфрут   200 99,00
Лимон   50 38,00
Селера   50 43,00
Груша/Апельсин   200 94,00
Груша/Яблуко/Апельсин  200 88,00
Яблуко/Огірок/Селера   200 88,00

Напої
 250 25,00
 250 35,00
 500 35,00
 500 35,00
 250 42,00
 250 20,00
 250 25,00
 250 20,00
 500 59,00
 500 65,00
 500 49,00

Соки в асортименті  
Coca-Cola  
Coca-Cola / Coca-Cola Zero  
Sprite  
Tonic Schweppes   
Компот зі свіжих фруктів  
Журавлинний морс  
Узвар  
San Benedetto Premium (газована/негазована).............................................................

Borjomi  (газована)  
Моршинська Premium (слабо-газована/негазована)

Моршинська (слабо-газована/негазована)   500 38,00
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Доповнення до гарячих напоїв
Мед   30 15,00
Лимон   30 15,00
Сироп в асортименті  25 10,00
Безлактозне молоко    50 12,00

Кава
Рістрето   15 35,00
Еспресо   30 35,00
Допіо   60 59,00
Лунго   60 35,00
Американо    150 35,00
Капучино   150 48,00
Капучино (з безлактозним молоком)   150 68,00
Латте   180 53,00
Латте (з безлактозним молоком)   180 73,00
Раф-кава   200 79,00
Флет уайт   250 69,00
Мокачино (з вершками і шоколадом)   250 58,00
Віденська кава (з вершками і корицею)   120 52,00
Ірландська кава (з вершками і віскі)   120 97,00
Кочівник (з Бейлісом)   250 89,00
Кавовий “Ice” коктейль (з вершками, молоком та карамеллю)    250 58,00
Фрапе   250 58,00
Глясе   230 56,00
Какао «Caotina»   200 55,00
Кава без кофеїну   15 45,00

Чай класичний
Англійський завтрак   300/45,00 500/65,00
Ерл Грей з бергамотом 300/45,00 500/65,00
Зелений порох    300/45,00 500/65,00
Зелений з жасмином   300/45,00 500/65,00
Альпійський луг    300/45,00 500/65,00
Ройбуш   300/45,00 500/65,00

new

new

new

new
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Чай
оригінальний

  

Царський гібіскус (холодний) new

Ягідно-фруктовий мікс

Яблучно-кардамонний

Обліпихово-грушевий

Бруснично-імбирний new

Полуничний  500 / 95,00

Малиновий  500 / 95,00

Імбирний  500 / 95,00

Цитрусово-імбирний

Обліпихово-імбирний

каркаде, лимон, сік лимонний,
цукровий сироп

імбир, мед, лимон

малина, каркаде, перець розе,
гвоздика, цукровий сироп

полуниця, м’ята, лайм, сироп 
полуничний,сироп гренадин

брусниця, імбир, сироп гренадин,
цукровий сироп

обліпиха, груша, сироп грушевий

обліпиха, імбир, м’ята, лайм, кориця,
бадьян, сік манго, мед, ванільний сироп

чай зелений, лимон, м’ята, імбир, мед

чай чорний.  яблуко, кардамон,
кориця, цукровий сироп

полуниця, журавлина, ожина, яблуко, груша

300 / 45,00

500 / 95,00

500 / 95,00

500 / 95,00

500 / 95,00

500 / 95,00

500 / 135,00






