Устриці / Oysters
Середземноморська №1 / Mediterranee №1
Бузіг-Ор Спесіаль «Голубе сонце» №2 /
Spéciale Bouzigues Or «Bleu Soleil» №2
Жілардо Спесіаль №2 /
Spéciale Gillardeau №2

110
135
165

Аперитив дня / Aperitif of the Day
Venetian Spritzer
Piacere Amaro
Spicy Aperol Sour
Martini Royale
Hugo
Piacere Lamponi
Salvia Fizz

179
165
165
175
175
165
165

Вода / Water
Моршинська без газу/з газом /
Morshynska still/sparkling
Рокетта без газу/з газом /
Rocchetta still/sparkling
Cан Пеллегріно / S. Pellegrino
Аква Панна / Acqua Panna
Боржомі / Borjomi
Столова вода зі шматочками лимона, лайма і пелюстками м'яти /
Water with pieces of lemon, lime and mint

53/96
73
73/145
73/145
77
73

Домашні італійські лимонади / Homemade Italian Lemonades
Базиліковий / Basil
Обліпиховий / Sea-buckthorn

79/152
79/152

Сік зі свіжих фруктів / Fresh juice
Апельсин/лимон/морква /
Orange/lemon/carrot
Грейпфрут/яблуко / grapefruit/apple
Гранат / Pomegranate
Селера / Celery
Ананас / Pineapple
Поділ, вул. Іллінська, 18 / 18 Ilinskaya Str., Podil
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75
87
125
81
159

Моцарела бар / Mozzarella bar
Моцарела з коров'ячого молока / Mozzarella of cow’s milk

148

Моцарела ді Буфала / Mozzarella di Bufala

179

Моцарела Бурата / Mozzarella Burrata

179

Моцарела Страчатела / Mozzarella Stracciatella

179

Моцарела Афуміката / Mozzarella Affumicata

179

На вибір: / On your choice:
Домашній соус песто / Home-made pesto
Печений перець / Baked pepper
Помідори чері зі свіжою руколою / Cherry tomatoes with fresh arugula
Слабосолений лосось / Lightly salted salmon
М'ясне асорті (мортадела, прошуто, салямі) /
Cold cuts (Prosciutto, Salame, Mortadella)

65
76
108
110
112

Дегустація на двох / Tasting for two
Моцарела ді Буфала/моцарела Бурата/мортадела/контадіно/томати/базилік /
Mozzarella di Bufala / mozzarella Burrata / mortadella / contadino / tomatoes / basil

420

Дегустація на чотирьох / Tasting for four
Моцарела з коров'ячого молока/моцарела Бурата/моцарела Страчатела/
печений перець/томати/рукола / Cow’s milk mozzarella/mozzarella Burrata/
mozzarella Stracciatella/tomatoes/baked pepper/arugula

480

До вина / To wine
Томати в'ялені / Sun-dried tomatoes

82

Оливки лігурійські / Liguria Olives

89

Артишоки / Artichokes

265

Брезаола (iталійська в'ялена шинка) / Вresaola (Italian cured beef )

144

Прошуто Сан-Даніелє / Prosciutto San Daniele

188

Прошуто крудо / Prosciutto Crudo

111

Шинка копа ді парма / Ham Coppa di Parma

99

М'ясні антіпасті - італійські ковбаси / Meat Antipasti - Italian sausages

297

Сирні антіпасті - італійські сири / Cheese Antipasti - Italian cheese

320

Шановні гості! Якщо у вас алергія на будь-який продукт, будь ласка, повідомте про це вашого офіціанта! /
Dear guests! Please inform your waiter of any allergy you have!
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Брускети / Bruschette
Брускета з баклажанами / Bruschetta with eggplants

118

Брускета з перцем, козячим сиром і соусом песто /
Bruschetta with pepper, goat cheese and pesto sauce

134

Брускета з пікантними томатами та моцарелою страчетела /
Bruschetta with spicy tomatoes and mozzarella stracciatella

192

Брускета з лососем та овочевою сальсою /
Buschetta with Salmon and Veggie Salsa

162

Закуски та салати / Snacks and salads
Карпачо із артишоків / Artichokes carpaccio

225

Карпачо з лосося зі шматочками авокадо і апельсиновим соусом /
Salmon carpaccio with avocado and orange sauce

241

Тартар із телятини / Veal tartar

225

Салат із трьома видами томатів, козячим сиром та соусом з анчоусів /
Salad with three types of tomatoes, goat cheese and anchovies sauce

195

Салат з авокадо, кіноа та соковитими томатами /
Avocado salad, with quinoa and juicy tomatoes

215

Капрезе із моцарелою страчатела /
Mozzarella Stracciatella Caprese

210

Салат Лардон / Lardon salad

246

Салат з морепродуктами / Seafood Salad

310

Гарячі закуски / Hot snacks
Кальмар з авокадо та помідорами чері / Squid with avocado and cherry tomatoes

238

Смажений восьминіг у вершково-часниковому соусі з картоплею і чебрецем /
Fried octopus in cream & garlic sauce with potatoes and thyme

485

Супи / Soups
Курячий бульйон з тортеліні з куркою та ароматом трюфеля /
Chicken broth with chicken tortellini and truffle aroma
Крем-суп з гарбуза / Pumpkin cream soup

105
95

Мінестроне з соусом песто / Minestrone with pesto sauce

105

Рибний суп по-тосканські / Tuscan fish soup

235
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Домашня паста і різото / Homemade pasta and risotto
Фірмова паста "Vero Vero" – запечені в печі лінгвіні з морепродуктами /
Pasta "Vero Vero" – Seafood linguine baked in the oven

295

Спагеті Карбонара / Spaghetti Carbonara

176

Паста з вонголе та батаргою /
Pasta with vongole and bottarga

380

Равіолі зі шпинатом та рікотою /
Ravioli with spinach and ricotta

145

Равіолі з кроликом та шавлією /
Rabbit ravioli with sage

164

Різото чотири сира / Four-cheese risotto

188

Різото з білими грибами / Risotto with porcini

196

Різото з чорнилом каракатиці і морепродуктами /
Seafood risotto with cuttlefish ink

295

Піца / Pizza
Піца Маргарита / Pizza Margherita

124

Піца з прошуто кото, грибами та ароматом трюфеля /
Pizza with prosciutto cotto, mushrooms and truffle aroma

164

Піца Діабола (з гострою салямі) /
Diabola pizza (with spicy salami)

185

Піца з грушею та горгонзолою /
Pizza with pear and gorgonzola

195

Піца чотири сира /
Four-cheese pizza

240

Випічка / Pastry
Грісіні з пармезаном /
Grissini with parmesan

34

Фокачa з розмарином і оливковою олією /
Focaccia with rosemary and olive oil

49

Фокачa з соусом песто /
Focaccia with pesto sauce

98

Хлібна корзина - чіабата з оливками, чіабата темна, грісіні /
Bread basket - ciabatta with olives, ciabatta dark and grissini

54

Вершкове масло на вибір (з болгарським перцем або з тосканськими травами) /
Butter with bell papper or Tuscana herbs

30
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Риба / Fish
Сьомга з вареною картоплею та вершковим соусом /
Salmon with boiled potatoes and cream sauce
Філе дорадо з овочами гриль / Dorado fillet with grilled vegetables
Дорадо/сібас на грилі / в солі / Dorado/seabass grilled / in salt crust
Камбала тюрбо з мідіями і томатами /
Flounder turbot with mussels and tomatoes

310
297
315
165*

*Ціна вказана за 100 г. Середня вага риби 700-1000г. /
*The price is indicated for 100 g. Approximate weight of fish is 700-1000 g.

М'ясо / Meat

Медальйони з телятини в соусі K'янті зі шпинатом /
Veal medallions in Chianti sauce with spinach
Кролик із картопляним пюре та овочевою сальсою /
Rabbit with mashed potatoes and vegetable salsa
Ребра ягняти з томатами чері / Lamb Ribs with Cherry Tomatoes
Стейк Ріб-ай* / Rib-eye steaks*

1155
325*

Стейк Портерхаус* / Porterhouse steak*

325*

*Ціна вказана за 100 г. Середня вага порції 350-450 г. /
*The price is indicated for 100 g. Approximate weight of a portion is 350-450 g.

*Ціна вказана за 100 г. Середня вага порції 800-1000 г. Страву рекомендовано на 2-4 особи / *
*The price is indicated for 100 g. Approximate weight of a portion is 800-1000 g.
The dish is recommended for 2-4 persons.

Гарніри / Garnish

Зелена спаржа / Grilled green asparagus
Картопля запечена з тосканськими травами / Baked potatoes with Tuscan herbs
Овочеві антипасті гриль / Grilled vegetable antipasti

Десерти / Desserts

Пана кота / Panna Cotta
Домашній тірамісу / Home-made Tiramisù
Крем-тірамісу з карамельним морозивом /
Cream tiramisu with caramel ice-cream
Шоколадний тарт з маракуйєвим сорбетом /
Chocolate tart with passion fruit sorbet
Чізкейк / Cheesecake
Афогато / Affogato
Афогато з лікером Амаретто / Affogato with Amaretto liqueur

Домашнє морозиво / Home-made ice-cream
Шоколад, Ваніль, Горіх, Страчатела /
Chocolate, Vanilla, Walnut, Strachatella

Домашні сорбети / Home-made sorbets
Лимон, Манго / Lemon, Mango
Маракуйя / Passion fruit
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285
240

252
67
164
115
124
154
142
145
75
88
47

47
64

