КАВА ILLY

ДОМАШНІІЙ ЧАЙ

Еспресо / Ристрето		
56,00 грн

Трав’яний		
75,00 грн

Допіо		
78,00 грн
Журавлина з м’ятою		
75,00 грн
Американо		
56,00 грн
Смородина з імбирем		
75,00 грн
Американо з молоком		
64,00 грн

Чoрний, зелений

67,00 грн

Капучино		
67/87,00 грн
Капучино
85/95,00 грн
на соєвому молоці		

СІК ЗІ СВІЖИХ ФРУКТІВ

Апельсин, Грейпфрут,
Кава Лате		
76,00 грн
Лимон, Яблуко, Морква		
89,00 грн
Кава Лате на соєвому молоці 		
95,00 грн
Кава Flat White		
85,00 грн
Кава Raff

85,00 грн

ЗАКУСКИ

Какао з маршмелоу		
67,00 грн

Оливи лігурійські
та в’ялені томати		
69,00 грн

Гарячий шоколад

М’ясні антипасті на двох		
214,00 грн

67,00 грн

Прошуто, салямі, черрі, базилік

За Вашим побажанням приготуємо
будь-яку каву без кофеїну

Асорті італійських сирів		
237,00 грн
Пармезан, горгонзола, пекоріно тоскано,
базірон песто, волоський горіх, мед

СНІДАНКИ
Класичний круасан		
52,00 грн
Теплий круасан з шоколадом		
62,00 грн

ТРАМЕДЗІНІ-СЕНДВІЧІ,
ФІРМОВІ ПАНІНІ,
КРУАСАНИ-СЕНДВІЧІ

Густа вівсяна каша
Трамедзіні з тунцем
з грушею		
72,00 грн

112,00 грн

Мус із авокадо на гречаній брускеті
Трамедзіні з сиром філадельфія
з в’яленими томатами
139,00 грн
та лососем		
та яйцем пашот		
139,00 грн
Яйце Бенедикт
Трамедзіні з курячим філе карі
з лососем		
159,00 грн

114,00 грн

Великий сніданок:		
225,00 грн
Трамедзіні з овочами гриль		
105,00 грн
скрембл на чіабаті, шинка, хумус,
паста з авокадо, маринований цукіні

Домашній паніні з шинкою,
Омлет з беконом
112,00 грн
беконом і томатами		
та томатами		
99,00 грн
Домашній паніні
Йогурт з гранолою		
79,00 грн
з курячим філе, томатами та
Сирники зі сметаною
118,00 грн
медово-гірчичним соусом		
та сезонними ягодами
139,00 грн
ОКРЕМО ВИ МОЖЕТЕ ЗАМОВИТИ

Домашній паніні з моцарелою,
129,00 грн
томатами та соусом песто		

Сметана		
23,00 грн
Круасан з прошуто,
23,00 грн
Мед		
118,00 грн
томатами та руколою		
23,00 грн
Джем		
Круасан з шинкою
45,00 грн
Йогурт		
118,00 грн
та моцарелою		

БРУСКЕТИ

ДОМАШНЯ ВИПІЧКА

Брускети з томатами, базиліком
Грісіні з томатами та оливами		
48,00 грн
та сиром пармезан		
92,00 грн
Брускети з ростбіфом		
122,00 грн

Грісіні з пекоріно та перцем		
48,00 грн

Брускети з лососем		
145,00 грн

Фокача з розмарином		
48,00 грн

САЛАТИ

Домашня випічка		
56,00 грн

Капрезе з моцарели та томатів		
175,00 грн

Чіабата світла, чіабата темна, грісіні

Салат Верде з томатами
219,00 грн
та авокадо		
Зелений салат із лососем,
229,00 грн
кіноа та пармезаном		

ПІЦА

Маргарита		
145,00 грн

Салат Цезар з куркою
Прошуто Кото з грибами
187,00 грн
та беконом		
183,00 грн
та ароматом трюфеля		
Теплий салат з телятини
187,00 грн
та овочів		
Салямі		
183,00 грн

СУПИ

Чотири м’яса		
205,00 грн

Холодний суп гаспачо		
112,00 грн
Суп мінестроне з песто		
95,00 грн
Бульйон курячий з польпетте, тортеліні
92,00 грн
та ароматом трюфеля		

ДОМАШНЯ ПАСТА І РІЗОТО

З лососем та крем сиром

		
237,00 грн

Чотири сира		
217,00 грн

ДЕСЕРТИ

Чізкейк
Феттучині з овочами
з полуничним соусом		
134,00 грн
та перцем чілі		
145,00 грн
Лазанья Болоньєзе		
189,00 грн
Спагеті Карбонара		
192,00 грн
Равіолі зі шпинатом та рікотою		
165,00 грн
Равіолі з кроликом

185,00 грн

Різото з білими грибами		
216,00 грн
За Вашим бажанням,
ми приготуємо страву без глютену

ГАРЯЧІ СТРАВИ
Бургер з яловичиною, трюфельним соусом
та салатом Коул Слоу		
219,00 грн

132,00 грн
Домашній тiрамісу		
Шоколадний брауні
з вишневим соусом		
117,00 грн
117,00 грн
Яблучний пиріг		
Пана Кота
з сезонними ягодами		
112,00 грн

Домашнє печиво біскоті
з цукатами		
38,00 грн

Котолета по-міланськи
ДОМАШНЄ МОРОЗИВО і СОРБЕТ
242,00 грн
з маш салатом		
Стейк-тальята з телятини
267,00 грн
зі свіжими томатами		

Страчатела, ванільне,
шоколадне, фісташкове		
41,00 грн

Лосось на грилi з картопляним пюре
352,00 грн
та свіжими томатами

41,00 грн
Сорбет лимонний		

Дорадо з овочами з соусом
365,00 грн
із білого вина		
69,00 грн
Сорбет маракуйя		
Шановні гості, якщо у вас алергія на один із інгредієнтів, що входять до складу
наших страв, попередьте про це вашого офіціанта

