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Доставка безкоштовно

А також Ви можете
замовити у нас

їжу і напої з собою.

Організація

Прийом замовлень з 11.00 до 21.00

Контакти доставки:

від 700 гривень у радіусі 10 км

Весіль
 Бенкетів 

Корпоративів

При виникненні будь-яких інших питань,
Вас проконсультує наш адміністратор.

Якщо ви страждаєте на харчову алергію, обговоріть з офіціантом можливе коригування страв.

Ми не використовуємо харчові добавки та підсилювачі смаку.

066 323-76-37

PR7172030
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Паста
Спагеті «неро» з морським коктейлем у вершковому соусі 
Паста «неро» з лососем і креветками   
Равіолі з лососем у вершковому соусі з червоною ікрою

 210 98,00

Піца

«PapaRoma» (салямі, шинка, печериці, каперси)   
Маргарита (сир моцарела та пармезан, томати, базилік) 

30 см/50 см    139,00/412,00
30 см/50 см    128,00/383,00

Чотири сезони (філе куряче, салямі, шпинат,

кальмари, маслини, оливки)

Джованні (печериці, філе куряче, ананас консервований)  
30 см/50 см    162,00/461,00 
30 см/50 см    148,00/442,00

Моя Італія (маринована телятина,

в’ялені томати, каперси, оливки) 30 см/50 см  360,00/1079,00

Molto rosso (лосось, ікра червона,

сир моцарела, вершки, вермут Мартіні Бьянко) 30 см/50 см     328,00/981,00
Frutti di mare (морський коктейль,

тигрові креветки, синя цибуля) 30 см/50 см  461,00/1373,00
4 сиру (моцарела, крем-сир каліфорнія,

дор-блю, пармезан, груша, виноград)

Карбонара (бекон, шинка, яйце пашот, базилік)   
Алла Д’явола (прошутто, бастурма, пепероні)   

30 см/50см       177,00/537,00
30 см/50 см        242,00/726,00
30 см/50 см      234,00/703,00

Ricco (куряча грудка копчена,

шинка, ковбаски мисливські, салямі) 30 см/50 см     170,00/510,00

Паста з куркою і грибами у винно-гірчичному соусі
Равіолі з куркою i грибним асорті під соусом «4 сиру»
Спагеті «Карбонара» з перепелиними яйцями 
Паста «Болоньєзе»  
Пенне « 4 сиру»  
Равіолі зі шпинатом у горіховому соусі   
Різотто з зеленим горошком і тигровими креветками

Різотто з білими грибами  

  ...........................

340 263,00 
300 313,00 
300 306,00 
350 174,00 
240 155,00 
280 145,00 
280      127,00 
250       132,00

  .............................. 270

300

214,00

197,00
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Хліб
Фокача з маслинами і в’яленими томатами 150 62,00
Фокача з песто  150 62,00
Хлібний кошик    210 58,00

Закуски
160 446,00

 70/20 98,00

200 224,00  

150 105,00

4 шт.     296,00

100/110/30 214,00

 3 шт. 61,00
 3 шт. 75,00

70/50/30 114,00

Рибне асорті (сьомга с/с, масляна х/к, палтус х/к)

Оселедець з маринованою цибулею і журавлинним соусом
Закуска з креветок на пюре зі шпинату з креветочним біском

Паштет з курячої печінки
с конфітюром із цибулі та винним желе

Асорті брускет: 

з сиром камамбер і ростбіфом

з лососем с/с, огірком, каперсами і синьою цибулею

з помідором, сиром моцарела і базиліком

з пармською шинкою і помідором черрі

Асорті сирів з грушею, медом і горіхами

Профітролі з жульєном з курки і грибів 

Профітролі зі шпинатом та сиром

Смажений сир моцарела з ягідним соусом  
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Салати
Салат з руколою та креветками   
Салат з лососем в гірчично-медовому соусі   
Салат «Цезар» по-римськи з чіпсами з прошутто
Салат з качкою та грушею у винно-журавлинному соусі..................
Салат з курячою печінкою та вишневим соусом ................................
Салат з телятини з сиром дор-блю і горіховим соусом.....................
Салат «Грецький».....................................................................................

Супи
250 172,00
250 108,00
250 117,00
250 201,00 
250 209,00

Юшка з рибними кнелями та грінкою з песто і червоною ікрою
Курячий бульйон з тортелліні з куркою і перепелиним яйцем 
Грибний суп-капучіно з гриссині та чіпсами з селери 
Солянка по-флорентійськи......................................................................
Суп "Маріско"............................................................................................

180 288,00 
180 244,00 
250 198,00 
200 242,00 
250 156,00 
230 276,00 
210         115,00
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Гарячі страви

280 380,00
риба 

Креветки «Молізе» в шпинатно-вершковому соусі  
Смажене філе судака зі спаржевою квасолею
та вершковим соусом з мідіями  
Котлета з судака з раковим біском і креветками  
Філе лосося з міксом овочевих пюре  
Запечене філе окуня з кіноа на шпинатній подушці................................
Запечена дорадо з соусом Piccata ............................................................

270    298,00 
300   271,00 
250     357,00 

м’ясо

380 209,00

300 375,00

Куряче філе, тушковане зі шпинатом
та в’яленими томатами в вершковому соусі............................................
Філе качине по-мисливські з карамелізованими фруктами та 
соусом з брусниці..........................................................................................
Медальйони з телятини з карамелізованою селерою
і вишневим соусом........................................................................................
Тушковані телячі щічки з пюре з рожевої сочевиці і бекону..........
Стейк «рибай».........................................................................................
Страчетті з телятини з картоплею..............................................................
Стейк з свинячого ошийка з соусом Pepper........................................

Гарніри
Картопля фрі  
Картопля пюре............................................................................................
Картопля по-селянські зі спеціями та часником
Кус-кус зі смаженими овочами.............................................................

150 60,00 
150 60,00 
150 63,00 

.1  50/100  73,00

330      285,00 
1 шт.    423,00 

Овочі-гриль з горіх овою сальсою Верде...........................................250/50          156,00

230        407,00
150/150      293,00     

за 100 г.      208,00 
420       222,00   

 250/50   268,00
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Десерти

Тірамісу класичний Шоколадний вулкан
з ванільним морозивом

Профітролі з полуничним кулі 
та вершково-заварним кремом 

120 / 89,00

150 / 85,00

90/50 / 95

120 / 75,00

Мільфей-наполеон із заварним 
кремом і соусом 
з шоколаду "рубі"

Оригінальний шоколадний 
«Наполеон» з вишнею

150 /78,00

Фірмове морозиво 
«Фентезі»

200 / 138,00

Семіфредо з полуничним 
соусом і горіховим праліне

85 / 75,00

Домашнє морозиво:
З вершкового сиру з шоколадною крихтою

Шоколадне з волоськими горіхами
З волоськими горіхами і печивом

Базилікове

Вершкове з текілою і лаймом 18+ 

З віскі та імбиром 18+ 50 / 38,00






