Меню від шефа / Chef ’s menu
Бурата з мусом моркви та рожевими томатами /
Burrata with carrot mousse and pink tomatoes

228

Брускета з пікантними томатами та сиром страчетела /
Bruschetta with spicy tomatoes and cheese stracciatella

192

Карпачо із косулі / Roe deer carpaccio

235

Теплий салат з печеним баклажаном та солодкими томатами /
Warm eggplant salad with sweet tomatoes

185

Салат Ромен з перепілкою / Romen salad with quail

207

Гаспачо із свіжих томатів та запеченого перця /
Gazpacho of fresh tomatoes and baked pepper

95

Паста з вонголе та ботаргою /
Pasta with vongole and bottarga

345

Кальмар з авокадо та помідорами чері /
Squid with avocado and cherry tomatoes

228

Тальята із телятини з томатами та кіноа /
Beef tagliata with tomatoes and quinoa

285

Шановні гості! Якщо у вас є алергія на будь-який продукт, скажіть про це нашому офіціанту! /
Dear guests! If you are allergic to any product, please inform our waiter about it.
Поділ, вул. Іллінська, 18 / 18 Ilinskaya Str., Podil
тел./tel.: 044 284 10 01

Сезонне меню / Seasonal Menu
Коктейль Росіні / Rossini Cocktail

165

Асорті з сезонних ягід / Seasonal berries

210

Сир брі в прошутто з ожиною та ароматом розмарину /
Brie cheese with blackberry and rosemary aroma

265

Брускета з маскарпоне, полуницею та брезаолою /
Bruschetta with strawberry, mascarpone and bresaola

174

Тартар із полуниці з чилі та ванільним морозивом /
Strawberry tartare with chili pepper and vanilla ice cream

135

Піца з полуницею та білим шоколадом /
Pizza with strawberry and white chocolate

135

Полуниця з домашньою рікотою /
Strawberries and homemade ricotta

150

Полуниця з соусом сабайон /
Strawberry with Sabayon

168

Персиковий тарт із заварним кремом /
Peach tart with custard

145

Семіфредо з ягодами / Semifreddo with berries

105

Морозиво полуничне з бальзаміком /
Strawberry Ice Cream with Balsamic

Шановні гості! Якщо у вас є алергія на будь-який продукт, скажіть про це нашому офіціанту! /
Dear guests! If you are allergic to any product, please inform our waiter about it.
Поділ, вул. Іллінська, 18 / 18 Ilinskaya Str., Podil
тел./tel.: 044 284 10 01
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