МЕНЮ ВІД ШЕФА / CHEF’S MENU
ЗАКУСКИ / APPETIZERS
г/грн

Моцарела Бурата зі свіжим інжиром і соусом
бальзамік / Mozzarella Burrata with fresh figs and
balsamic sauce ...................................................... 200/267,00
Запечений інжир з сиром горгонзолою та прошуто /
Baked figs with cheese
gorgonzola and prosciutto ............................... 150/187,00
Брускета з інжиром, cиром Briallat-Savarin,
томатами чері, прошуто /
Bruschetta with figs, cheese Briallat-Savarin,
cherry tomatoes, prosciutto ............................ 130/149,00
Карпачо з цвітної капусти з пармезаном /
Carpaccio of cauliflower ................................... 200/124,00
Прошуто з динею Канталупа /
Prosciutto e melone ..................................... 150/40/197,00

г/грн

Скампії та креветки крудо /
Fresh scamps and prawns.................. 210/30/45 /1017,00
Рагу з ягнятини, запеченими баклажанами,
йогуртовим соусом / Baked eggplants with stew
of lamb with yogurt sauce ................................ 260/137,00
Запечений перець з салатом із томатів чері
та авокадо / Baked pepper with salad of cherry
tomatoes and avocado ........................................ 250/217,0
Квітки цукіні з рікотою та анчоусами /
Zucchini flowers with rikota
and anchovies ............................................. 110/2шт./230,00
Квітки цукіні Болоньєзе з соусом Качо-е-пепе /
Zucchini flowers with Bolognese
and with sauce Cacio e Pepe................... 120/2шт./264,00

ДОМАШНЯ ПАСТА, РІЗОТО, ПІЦА / HOMEMADE PASTA, RISOTTO, PIZZA
г/грн

Фокача з запеченим інжиром та сиром Blue Stilton /
Focaccia with baked figs and Blue Stilton ..... 200/173,00
Різото з крем-бальзамік та мостардою з інжиру /
Risotto with balsamic and bridge from figs .... 270/178,00
Піца з інжиром та брезаолою /
Pizza with figs and bresaola ............................ 410/227,00
Равіолі з козячим сиром та томатною сальсою /
Ravioli with goat cheese and tomato salsa ... 250/187,00
Равіолі з крабом та креветками /
Ravioli with crab and shrimps ........................ 170 /497,00

г/грн

Різото з цукіні та креветками /
Risotto with zucchini and shrimps ................ 260/213,00
Піца з соусом із жовтих томатів, рікотою та анчоусами /
Pizza with yellow tomato sauce,
ricotta and anchovies........................................ 390/189,00
Фокачa з мортаделою та соусом Песто /
Focaccia with mortadella and pesto sauce . 200/214,00
Біла піца з квітками цукіні /
White pizza with zucchini flowers ................. 360/285,00

РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ / FISH AND SEAFOOD
г/грн

Скампії та креветки на грилі /
Fresh scamps and prawns
on the grill ............................................. 210/30/45 /1017,00
Камбала Тюрбо з овочами на пару /
Flounder turbot baked with vegetables ....... 200/712,00

г/грн

Камбала Тюрбо, запечена з соусом
із оливок та томатів чері* /
Flounder turbot baked with sauce
with olives and cherry tomatoes* ................. 1кг/1570,00
*Страва рекомендована на компанію
*Dish is recommended for the company

ДЕСЕРТИ / DESSERTS
г/грн

Ягідний тарт /
Berry tart ............................................................... 230/137,00
Кавун і диня на льоду /
Watermelon and melon on ice ........................ 400/127,00

г/грн

Домашній зефір з маракуї /
Homemade marshmallows
with passion fruit ................................................ 150/167,00
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