
ЗАКУСКИ
Оселедець з картоплею 
та маринованою цибулею*

150/170/90  218

Подається зі скибочками смаженої картоплі та маринованою цибулею  

Асорті закусок 250/160  218
З рікотою, з лососем, з сиром Філадельфія, зі шпинатом, з грибами.  
Подається з хрумкою чіабатою

Соління * 1000  298
Солоні томати та огірки, квашена капуста з домашньою олією та зеленню.

Сет устриць * 6 шт  498 

Устриці Фін де клер №2

Сет брускет 600  478
Асорті брускет: брускета з сиром Моцарела та прошуто, брускета з  артишоками, 
в'яленими томатами та авокадо, брускета з лососем та руколою, брускета з сиром 
Моцарела та запеченими овочами, брускета з ростбіфом, брускета з сиром Фета, 
козячим сиром та запеченим перцем, брускета зі шпинатом та запеченим перцем, 
брускета з запеченим перцем та паштетом з тунця

Антіпасті  сет 575/1150  548/988
Італійські делікатеси: прошуто, прошуто кото, копа, ковбаса Наполі Піканто, сири: 
Фета, Дор Блю, Мааздам, Брі, Пармезан; томати чері з бебі Моцарелою та базиліком; 
кабачкові  рулетики, фаршировані крем-сиром і печеним болгарським перцем, корнішони, 
в'ялені томати, маслини та оливки, каперси, артишоки, горіхи кеш'ю, виноград, курага. 
Подається з  ягідним соусом та соусом  Песто, закускою зі шпинату та грісіні

САЛАТИ
Теплий салат з телятиною 750  398
Хрустке листя салатів айсберг та лоло росо у поєднанні  зі смаженою на грилі  
телятиною, болгарським перцем, печерицями, спаржею, маринованою цибулею 
та картоплею. Заправляється соусом Вітело Тонато 

Салат Нісуаз 700 398
Салат з хрусткою картоплею, маринованою солодкою цибулею, з листям салатів 
Айсберг, Ромен і Лоло, спаржевою квасолею, анчоусами, тунцем, маслинами, оливками, 
каперсами, артишоками, помідорами Чері і перепелиними яйцями. Заправлений соусом
на основі оливкового масла, гірчиці, каперсів і анчоусів

Цезар з креветками 460  428
Вишукане поєднання листя салату ромен і сиру Пармезан, 
обсмажених ніжних креветок, приправлених спеціальним соусом Цезар, 
з хрумкими часниковими грінками, томатами чері та перепелиними яйцями

ГАРЯЧІ СТРАВИ
Курча Поло Фріто ** 2000/600/300/150  798
Курча, підсмажене до золотистої скоринки.Подається з підсмаженою в пряних травах 
картоплею, салатом зі свіжих томатів та соусами: 
барбекю, з кінзою та аджикою власного приготування

Асорті традиційних 
італійських шашликів 960/650/200/150  1118

Асорті шашликів з телятини, свинини та курки подається з овочами гриль, 
золотистою картоплею та соусами Барбекю, грибним та соусом з кінзою 

Качка з яблуками *** 2000  1198
Духмяна качка запечена з ароматними спеціями та карамелізованими яблуками

Запечена свинина ** 800/600  1198
Запечений свинячий ошийок маринований в пиві, французькій гірчиці, соусі Ворчестер, 
фарширований помідорами під сиром Моцарела. Подається з гарніром з картоплі, 
болгарського перцю, білої цибулі, моркви, помідорів та печериць.

Ростбіф з овочами ** 500/500  1098
Соковитий ростбіф готується на грилі. Подається з запеченими овочами: 
болгарським перцем, печерицями, броколі, томатами чері та кабачками

Асорті гриль ХL 2300  1628
Асорті шашликів з телятини, свинини та курки, куряче філе гриль, вирізка 
з телятини. Подається з овочами гриль, картоплею по-домашньому, томатами, 
маринованою цибулею, соусами Барбекю, грибним та соусом з кінзою

Рибне плато 900/500/150  1758
Дорадо, філе лосося і судака, креветки, кільця кальмарів, мідії в мушлях. 
Подаються з овочами гриль: картопля, баклажан, цукіні, перець болгарський, цибуля 
порей, томати чері та соусами Тартар, Лимонно-йогуртовий, Марсальський

* страви замовляються за 24 години    
* * страви замовляються за 48 годин
*** страви замовляються за 72 год.


