


*ціна за 100 г
Якщо у вас є алергія або ви не вживаєте певні продукти, будь ласка, повідомте про це офіціанту. 
Цей лист є рекламним матеріалом. Меню знаходиться в куточку споживача та надається за вимогою. 

RAW BAR
Крудо з дикої креветки 625

Крудо з тунця 615

Крудіте з морепродуктів 825

Севіче з сібаса 555

Тартар із яловичини з чорним трюфелем 655

Карпачо із вирізки 545

Карпачо з гребінця з чорним трюфелем 595

Карпачо з морського вовка 545

Завжди в наявності свіжоспечений хліб

ЗАКУСКИ ТА САЛАТИ
Брускета з ростбіфом та перцями   395

Брускета з томатами 
та баклажаном 295

Брускета з тунцем та артишоком 385

Табуле з цвітної капусти 345

Карпачо з восьминога 695

Панцанела з битими томатами 
та дикими креветками 675

Салат з прошуто Сан Даніель та робіолою 485

Парміджана ді меланзане 395

СУПИ
М'ясні тортеліні в бродо 275

Крем-суп грибний 345

Суп з телячими щічками та едамаме 285

Суп з лососем та фенхелем 295

РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ 
Сібас з овочами 765

Гребінці з грибною сальсою 
та пюре з цвітної капусти 835

Соте з морепродуктів 895

Фаршировані бебі-кальмари 
з білими грибами та томатами 685

Запечений морський язик у 
середземноморському соусі 645*

*

М'ЯСО
Котлети з індички 
з овочевим пюре та гремолатою 435

Костолета алла міланезе 675

Особуко з кортопляним пюре 1450

Качка зі сливами, інжиром 
та трюфельними крокетами 695

Філе міньйон Україна 795

Рібай Австралія 770

ПАСТА І РІЗОТО
Равіолі з ягням та соусом з вермутом 415

Різото грибне з чорним трюфелем 455

Равіолі з крабом
у вершковому соусі зі сморчками 985

Пасателі з грибною сальсою 
та чорним трюфелем 425

Лазанья ала маркіджана 465

Паста з морепродуктами 795

ПІЦА ТА ІНШЕ
Фокача з буратою та битими томатами 485

Піца з прошуто Сан Даніель 465

Піца Маргарита з сирною скоринкою 375

Піца сирна з грушею 435

Гостра піца з сальсіче власного виробництва 425

Біла піца з чорним трюфелем 585


