ЗАКУСКИ В СТІЛ / APPETIZERS (FAMILY
STYLE SERVING)
Антіпасті із запечених овочів (перець гриль, баклажан гриль, цукіні гриль,
оливки, в’ялені томати, маслини, сир Пармезан)
Roasted vegetable Antipasti (grilled pepper, grilled eggplant, grilled zucchini,
green olives, sun-dried tomatoes, black olives, Parmesan)

400 г/g

9

Антіпасті місто (шинка Коппа ді Парма, салямі Мілано, Чоризо, Сп’яната
Романа, Брезаола, сир Пармезан, оливки, мариновані гриби, овочі гриль)
Antipasti misto (Coppa di Parma, Salami Milano, Chorizo, Spianata Romana
Salami, Bresaola, Parmesan, green olives, pickled mushrooms, grilled vegetables)

500 г/g

22

Італійські антіпасті (королівські креветки, мідії новозеландські, італійська
Парма, Брезаола, рулетики з баклажанів із горіхами та сиром Буко, перець
гриль із сиром Фета, оливки, маслини)
Italian Antipasti (king prawns, New Zealand mussels, Italian Parma ham,
Bresaola, eggplant rollatini with nuts and Buko cheese, grilled pepper with Feta,
green and black olives)

600 г/g

24

М’ясне плато (курячий рулет із шинкою, сиром і курагою, ростбіф,
буженина, індичка повільного приготування)
Meat platter (chicken rollatini with ham, cheese and dried apricot, roasted beef,
baked ham, slowly cooked turkey)

380 г/g

8

Асорті з домашнього сала з часником, зеленою цибулею та грінками
Assorted homemade lard with garlic, green onions and croutons

200 г/g

4

Рулетики з баклажанів з сиром Буко та смаженими карамелізованими
горіхами
Eggplant roIlatini with Buko cheese and roasted caramelized nuts

280 г/g

4

Сирне плато (Камамбер, Канаблю, козячий сир, Емменталь, сир Брі,
прикрашається сухофруктами й горіхами)
Multinational cheese platter (Camember t, Danablu, goat cheese, Emmental,
Brie, decorated with dried fruits and nuts)

350 г/g

14

Рибне плато (копчений лосось, вугор, тунець, осетер)
Fish platter (smoked salmon, eel, tuna, sturgeon)

400 г/g

27

Тартар із тунця з мусом із авокадо та кондиментами
Tuna tartar with avocado mousse and condiments

400 г/g

29

Ціна вказана із розрахунку на 5 осіб в євро, включаючи 20% ПДВ та за виключенням 5% сервісного збору.
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Тартар із норвезького лосося з кондиментами
Norwegian salmon tartar with condiments

400 г/g

24

Тартар із яловичини зі свіжою зеленню
Beef tartar with fresh herbs

400 г/g

14

Українські соління
Ukrainian pickles

600 г/g

8

Карпачо з яловичини під трюфельним соусом
Beef carpaccio with truffle sauce

200 г/g

9

Карпачо із лосося з сиром Пармезан і каперсами
Salmon carpaccio with Parmesan and capers

200 г/g

11

Карпачо з тунця під трюфельним унагі соусом
Tuna carpaccio with unagi-truffle sauce

200 г/g

12

Нарізка свіжих овочів (томати, огірки, перець болгарський, петрушка, кріп,
листя салату)
Fresh vegetable platter (tomatoes, cucumbers, sweet pepper, parsley, dill, lettuce
leaves)

330 г/g

3

Асорті маринованих грибів
Assorted pickled mushrooms

250 г/g

7

Відварний язик із вершковим хроном і свіжою зеленню
Beef tongue with creamy horseradish and fresh herbs

250 г/g

8

Оселедець з гратеном із буряка та майонезом з ікрою тобіко
Herring with beetroot gratin and mayonnaise with tobico

250 г/g

7

Філе оселедця з картоплею, цибулею та домашньою олією
Herring fillet with potatoes, onions and homemade oil

250 г/g

9

Щука фарширована
Stuffed pike

1 кг/kg

18

Судак фарширований
Stuffed pike-pearch

1 кг/kg

15

Оселедець під шубою
Dressed herring

400 г/g

4
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Салат «Цезар» з курячим філе та сиром Пармезан
Caesar salad with chicken fillet and Parmesan

350 г/g

12

Салат «Цезар» з креветками, томатами чері та сиром Пармезан
Caesar salad with shrimps, cherry tomatoes and Parmesan

350 г/g

17

Салат «Цезар» в японському стилі з копченим вугрем
Japanese-style Caesar salad with smoked eel

350 г/g

22

Італійський салат «Панцанела»
Panzanella salad

400 г/g

6

Салат «Капрезе» з сиром Моцарела
Caprese salad with Mozzarella

300 г/g

8

Салат «Олів’є» з яловичиною
Olivier salad with beef

400 г/g

4

Салат «Олів’є» з крабами
Olivier salad with crab meat

400 г/g

32

400 г/g

5

350 г/g

16

300 г/g

16

Салат із качки, з ягодами та малиновою заправкою
Salad with duck, berries under raspberry dressing

300 г/g

11

Салат «Мімоза» з маринованим тунцем
Mimosa salad with marinated tuna

400 г/g

11

Свіжа груша з пармою і руколою
Parma ham with pears and arugula

350 г/g

12

Салат «Грецький» з сиром Фета, оливками, маслинами та червоною
цибулею
Greek salad with Feta, green olives, black olives and red onion
Салат «Нісуаз» класичний
Niçoise salad
Салат із листя руколи з креветками, авокадо, томати чері та сиром
Пармезан
Arugula salad with shrimps, avocado, cherry tomatoes and Parmesan
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