
ДО ВИНА

САЛАТИ

Телятина, печений перець, | 445 грн
артишоки, томати, рукола

Мікс зелені з авокадо, | 360 грн 
насіня гарбуза, кедрові горішки

Запечені баклажани, | 385 грн
томати, козячий сир

Копчений лосось, | 435 грн
авокадо, картопля, чері

ЗАКУСКИ

Курячий паштет, | 355 грн
трюфельна олія, грінки

Карпачо з телятини, | 425 грн
трюфельная паста

Карпачо з лосося | 445 грн

Тартар з лосося, авокадо | 480 грн

Оливки лігурійські | 145 грн

В'ялені томати | 155 грн

Артишоки мариновані | 272 грн

Пікантні перці | 286 грн
фаршировані анчоусами

Прошуто DOP Сан Даніеле | 292 грн

Сирні делікатеси | 620 грн
бароло, молітерно аль тартуфо, фрута ді грапа

М'ясні делікатеси | 465 грн
салямі тартуфо, салямі Тоскана, 
прошуто Сан Даніеле, шинка Капоколло

Дегустація делікатесів | 870 грн
сири бароло, молітерно аль тартуфо, 
фрута ді грапа, салямі тартуфо, прошуто Сан 
Даніеле, лігурійські оливки, фаршировані перці

БРУСКЕТИ

Печений перець, | 265 грн
песто

Копчений лосось, | 345 грн
авокадо

СУПИ

Курячий бульон | 225 грн
з тортеліні 
та ароматом трюфелю

Томатний з морепродуктами | 445 грн

РИЗОТО

Чотири сири | 385 грн

Білі гриби, | 450 грн
трюфельна паста

ми працюємо з 8:00 до 19:00. Телефони для замовлення доставки (044) 499 14 41



ПАСТА ДОМАШНЯ

Біголі з качкою | 415 грн

Равіолі з кроликом | 325 грн

Карбонара | 445 грн

Лінгвіні | 480 грн
з креветками, цукіні

Макароні алла Читара | 695 грн
з морепродуктами

Тальятеле з білими грибами | 365 грн
та ароматом трюфеля

Будь-яку страву з традиційної пасти ми можемо замінити 
для Вас на безглютенову або гречану пасту.

ПІЦА

Маргарита | 298 грн

Прошуто кото, | 350 грн
томати, моцарела

Гостра салямі, | 345 грн
томати, моцарела

Чотири сири | 385 грн

М'ЯСО ТА ПТИЦЯ

Котлети з баранини | 465 грн
з картопляним пюре

Медальйони з телятини, | 625 грн
овочі, соус Марсала

Котолета по-міланськи | 460 грн
з шафрановим ризото

Томлена ніжка кролика | 485 грн
з білими грибами, оливки, шпинат

РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ 

Фермерський сібас | 645 грн
з пюре із цвітної капусти

Лосось, равіоль з крабом, | 625 грн
савойська капуста

Палтус | 568 грн
з овочевою сальсою

Дорадо | 590 грн
з овочевою капонатою

ОВОЧІ

Шпинат з часником | 265 грн

Овочева капоната | 265 грн

Овочі гриль | 275 грн

Запечена картопля | 165 грн
в італійських травах

ДЕСЕРТИ

Тирамісу | 225 грн

Панакота, | 195 грн
ягоди, полуничний соус

Шоколадний фондан | 285 грн
з ванільним морозивом

Морозиво | 75 грн
ванiль, шоколад

Сорбети | 75 грн
лимон, маракуя

Ми працюємо з 8:00 до 19:00. Телефони для замовлення доставки (044) 499 14 41


