СНІДАНКИ
New

Сирники аморе запечені в печі (250 г)

Авокадо тост з яйцем пашот (260 г)
Додайте за вашим смаком:
слабосолоний лосось (50 г).  .  .  .  .  .  .  .
мортаделла (50 г).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
пряна курка (50 г).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
томат барбекю (50 г). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

145 ₴

Сирники з рікоти
зі свіжою ягодою (220 г)				125 ₴
Taakweay

Грецький йогурт
з ягодами та кранчем (180 г)				 105 ₴

Taakweay

Чіа пудинг з полуничним кюлі (200 г)		 155 ₴

210 ₴
+80 ₴
+65 ₴
+55 ₴
+25 ₴

Рублена вівсянка з печеними
овочами і яйцем пашот (310 г)		 115 ₴

Годуємо смаколиками весь день!
Кіноа на коко лате (250 г)				195 ₴
Кіноа боул з авокадо (270 г)				 275 ₴

Найніжніша вівсянка
з ягодами та мигдалем (270 г)		

195 ₴

Яєчня/омлет
з лососем та пюре авокадо (230 г)

220 ₴

ЗАКУСКИ
New

Бенедикт з лососем (350 г) /				 270 ₴
з куркою (350 г)				220 ₴
Фрітата з мортаделою
та томатами барбекю (380 г)			265 ₴
Круасан гранде з мортаделою (260 г) 255 ₴
Круасан ді Маре
з лососем та авокадо (260 г)			255 ₴
Круасан з мигдалем (124 г)				 115 ₴
Круасан класичний (70 г)				65 ₴

САЛАТИ

М’які італійські сири (260 г)				 450 ₴
підкресліть смак келихом вина

New

Тверді італійські сири (260 г)			550 ₴

New

Камамбер з печі
з журавлиним конфітюром (255 г)			 255 ₴

New

БРУСКЕТА-БАР
з томатами барбекю (140 г) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95 ₴
зі страчателою
і трюфельною пастою (80 г) .  .  .  .  .  .  .  .  . 105 ₴
з лососем гравлакс (120 г).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 ₴

New

Ніжний паштет з тунця (180 г)		315 ₴

New

Подається з солодовим хлібом

Цезар з куркою (280 г)				170 ₴
Цезар з креветками (250 г)				 240 ₴
Цезар з лососем (250 г)				220 ₴
Капрезе з авокадо (290 г)				275 ₴

Веган стейк з капусти (350 г) 		

195 ₴

Салат зі слабосолоним лососем,
страчателою та руколою (250 г)		235 ₴

New

Перець чері з вершковим сиром (100 г) 195 ₴

Карпачо з телятини (125 г)			

190 ₴

Салат з авокадо (250 г)				230 ₴

New

Запечений баклажан від шефа (370 г) 185 ₴

Тартар з телятини (150 г)			 260 ₴

New

Італійська м’ясна гастрономія (130/50 г) 395 ₴
найкраще гармонує з Шираз Монна

ПЕРШІ СТРАВИ

СИРИ БУРАТА

Бульйон з домашнього півня
З фрикадельками (300 г).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 ₴
З курячим філе (400 г). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105 ₴
Грибний крем-суп (280 г)						

Бурата з тартаром з авокадо (260 г) 335 ₴

125 ₴

ФОКАЧА

Класична з сиром
страчатела (160 г)

160 ₴

Фокача з песто
та пармезаном (300 г)

65 ₴

З песто (160 г)

215 ₴

З трюфельною
пастою (160 г)

Фокача з розмарином
і сіллю (240 г)

45 ₴

200 ₴

ОСНОВНІ СТРАВИ
New

Стейк Рібай (100 г)								235 ₴

New

Оссо Буко з червоною квасолею та томатами (500 г)		 455 ₴

New

Телячі щічки томлені в дров’яній печі (360 г)				365 ₴

New

Мідії з соусом бер блан та солодовою чіабатою (500 г/60 г)		

New

Мідії по-міланськи (400 г/60 г)							300 ₴

300 ₴

Медальйони з телятини з креветкою (390г)				400 ₴
Філе білої риби з овочами (350г)							290 ₴
філе білої риби, цвітна капуста, броколі, солодкий перець, цукіні, баклажан, петрушка та вершкове масло

Філе дорадо з овочами з печі (270г)						330 ₴
Стейк лосося з пюре авокадо (340 г)						360 ₴
Стейк тунця з пюре авокадо (320 г)						410 ₴
Дика тигрова креветка з печі (130г)						390 ₴
рукола, чері, креветки, петрушка, часник, оливкова олія

папарделе, креветки, кальмари,
каракатиця, мідії, винний соус, томати

З лососем та шпинатом
у вершковому соусі (370 г)

Карбонара (450 г)

паста, філе курки, печериці, вершковий соус,
страчатела, рукола, пармезан
бекон, яйце, спагеті, базилік, пармезан,
пекоріно романо, перець чилі, сир

Римська паста (210 г)

Caprese (450 г)

150 ₴

6 сирів (430 г)

290 ₴

З куркою і грибами (520 г)

170 ₴

З грушею
і горгондзолою (470 г)

270 ₴

вершковий соус, моцарела, томати чері,
песто, рукола

філе куряче філе, моцарела, олія з руколи,
чорний кунжут, в’ялені томати, печериці, песто

моцарела, рікота, брі, пармезан, страчатела,
горгондзола, рукола, кешью

груша, кеш’ю, горгондзо́ла, дольче, рукола

Карбонара (450 г)

220 ₴

Salmone (560 г)

320 ₴

Romano (470 г)

235 ₴

Crema di Mare (630 г)

390 ₴

М’ясна
з печеним перцем (540 г)

280 ₴

пекоріно романо, бекон, трюфельна олія,
пармезан, жовток
моцарела, горгондзола, пармезан, салямі,
рукола, свіжий чилі, олія з руколи

Arrabbiata (320 г)
оливкова олія, базилік

Біголі з мідіями
і ботаргою (350 г)

320 ₴

230 ₴

360 ₴

мідії, масло вершкове, паста біголі, чилі, ікра ботарга,
часник

папарделе, лосось, шпинат, вершковий соус, червона ікра

З куркою, грибами
та страчателлою
у вершковому соусі (440 г)

З ВЕРШКОВИМ СОУСОМ

моцарела, страчатела, слабосолений лосось,
оливки, в’ялений томат, рукола

мідії, кальмари, креветки, моцарела, базилік,
рукола, олія з руколи, в’ялені томати

З ТОМАТНИМ СОУСОМ

ПАСТА
З морепродуктами
у томатному соусі (510 г)

ПІЦА

Равіолі з рікотою
та шпинатом (320 г)

170 ₴

рікота, шпинат, вершковий соус, пармезан, соус світ чилі

180 ₴

270 ₴

360 ₴

Лазанья Болоньєзе
з моцарелою (300 г)

200 ₴

спегетті, оливкова олія, пармезан, базилік, бульйон

Margarita (400 г)

150 ₴

Napoletano (450 г)

250 ₴

Diabola (470 г)

240 ₴

оливкова олія, моцарела, базилік
пармська шинка, салямі, пармезан,
моцарела, рукола, свіжі томати, базилік

гостра салямі, рукола, оливкова олія, пармезан

Равіолі з рікотою,
лососем у соусі
з креветок (320 г)

120 ₴

100 ₴

рікота, лосось, вершково-креветковий соус, петрушка

паста, соус болоньєзе, соус бешамель, моцарела,
пармезан

моцарела, прошуто, пастрамі з курки, салямі,
печений перець, пармезан, оливки, рукола

З пармою і руколою (490 г) 250 ₴
моцарела, парма, рукола, томати чері,
пармезан, бальзамічний крем

Frutti di mare (600 г)

мідії, кальмар, креветка, моцарела,
базилік, рукола, олія з руколи

360 ₴

ДЕСЕРТИ
Медовик (120 г)

75 ₴

Торт “Морквяний” (145 г)

85 ₴

Чізкейк (115 г)

120 ₴

Наполеон (200 г)

90 ₴

Торт “Малиновофісташковий” (150 г)

120 ₴

Якщо у вас є алергія на будь-якій продукт, скажіть про це нашому офіціанту!

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
КАВА CoffeeDOOR

НАПОЇ

СІК

Ristretto (20 ml)

45-

Cappuccino (250 ml)

65-

Aqua Panna (250 ml)			

95-

Espresso (30 ml)

45-

Flat white (250 ml)

95-

Aqua Panna (750 ml)			

135-

Doppio (60 ml)

65-

Latte (300 ml)

65-

Borjomi (500 ml)			

90-

Americano (90 ml)

45-

Raf (180 ml)

80-

S.Pellegrino (250 ml)			

95-

S.Pellegrino (750 ml)			

135-

Rocchetta (500 ml)			

85-

Тоник Fentimans (200 ml)		

95-

Cola Fentimans (275 ml)		

130-

ЧАЙ
Фірмовий чай Імбир та цитрусові (500 ml)

95-

Фірмовий чай Ягідний (500 ml)			
Чай Soho в асортименті (500 ml)			

Чорний Ерл Грей / Індійський Doomur Dulung /Cherry Pie/ Stress Blocker

Грейпфрут (200 ml)

105-

Апельсин (200 ml)

90-

RICH (200 ml)

50-

Cвіжовичавлений

Cвіжовичавлений

яблeко / апельсин / вишня / томат

DETOX
Ананас, лохина, кокос (300 ml)

165-

95-

Fentimans Імбирний Ель (275 ml)
240-

Зелений фітодетокс (300 ml)

175-

60-

Milk Shake в асортименті (350 ml) 90-

Маракуя, лічі, чіа (300 ml)		

175-

Банановий /ванільний / сезонні ягоди

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
ГОРІЛКА

РОМ

Ora (50 ml)		110-

Angostura reserva (50 ml) 74-

Finlandia (50 ml)		80-

Sailor Jerry Spiced (50 ml) 80-

Finlandia (50 ml)		90-

Diplomatico Reserva
Exclusiva (50 ml)		255-

клюква / лайм / грейпфрут / кокос / червона клюква

El Dorado 12 y.o. (50 ml)

ГРАПА
Berta Nibbio grappa
di barbera (50 ml)		265-

ТЕКІЛА
Esponol blanco (50 ml)		

100-

245Hugo (225 ml)

ВЕРМУТИ І БІТЕРИ
Сinzano Antika
Formula 1757 (50 ml)		 75Amaro Montenegro
Campari (50 ml)		100Campari (50 ml)		100-

КОНЬЯК

ХЕРЕС

Сourvoisier VSOP (50 ml) 270-

El Candado Pedro
Ximenez sherry (50 ml)		

Hendrick’s (50 ml)		210Nikka cofey gin (50 ml)		

210-

вина з додаванням бузини

Negroni (110 ml)

червоного вермуту і Campari

Aperol Spritz (200 ml)

110-

Taylor’s 10 (50 ml)		165-

ПИВО

Old Fashioned (90 ml) 195Бурбон Мakers Marks, Angostura, цедра
апельсина, вишня Амарена

Boulevardier (90 ml)

Larios 12 y.o. (50 ml)		70-

Hoegaarden (330 ml)		 90-

Бурбон Мakers Marks, червоний вермут,
Campari, вишня

Лайм, м’ята, бузина, Prosecco, пюре манго

SCOTCH SINGLE MALT WHISKY

IRISH SINGLE MALT WHISKY

Laphroaig select (50 ml)			 310-

West Cork Port Cask Finished (50 ml)

Jura 18 y.o. (50 ml)				 555Old Pulteney 12 y.o. (50 ml)			

340-

The Dalmore 15 y.o. (50 ml)			

640-

The Macallan 12 fine oak (50 ml)		 290-

155-

Mango Hugo (225 ml) 185-

Corona (350 ml)		80-

210-

165-

з додаванням содової

Larios Rose (50 ml)		75-

Glenfiddich 12 y.o. (50 ml)			

155-

Класичний коктейль на основі джина,

На основі ігристого вина, лікера Aperol

ПОРТО

ДЖИН

165-

Класичний коктейль на основі ігристого

Esponol reposado (50 ml) 110-

Hine VSOP (50 ml)		265-

КОКТЕЙЛІ
Whiskey sour (135 ml)

165-

Бурбон, лимонний фреш, Angostura, цедра
апельсина, вишня

Passion Spritz (225 ml) 185Aperol, Prosecco, пюре маракуї, содова

Red Storm (135 ml)

155-

На основі пряного рому з додаванням
червоного вина

French 75 rose (175 ml) 155Рожевий джин, лимонний фреш, Prosecco,
вишня Амарена, цедра лимона

Porn Star Sour (125 ml) 165-

Ванільна горілка, пюре маракуї, лимонний
фреш, easy foam

Big lebowski (150 ml)

155-

Ванільна горілка, вершки, солона карамель, кавовий лікер, боби тонка

KENTUCKY STRAIGHT WHISKY
200-

Wild Turkey Rye (50 ml)				

120-

BLENCH MALT SCOTCH WHISKY

Maker’s Mark Bourbon (50 ml)		110-

Monkey Shoulder (50 ml)			 350-

Jim Beam bourbon (50 ml)			

75-

WHITE WINE / БІЛЕ ВИНО
wine in glasses / вина в келихах

150 ml

750 ml

Italy, Veneto / Soave Classico, Zenato

150-

700-

Italy / Pinot Grigio Classic Line, Colterenzio

160-

750-

2018

Italy, Sicilia / Chardonnay, Planeta

350-

2018

France, Loire / Sancerre blanc Grande Reserve,
Henri Bourgeois

		

750 ml

Italy, Alto Adige / Pinot Grigio Puiten Praedium
Selection, Colterenzio

1215-

1700-

Italy, Piemonte / Gavi dei Gavi Etichetta Nera
Golden, La Scolca

2480-

290-

1390-

Italy, Sicilia / Chiaramonte Inzolia, Firriato

930

France, Burgundy / Chablis, Domaine
Du Colombier

250-

1400-

Italy, Umbria / Cervaro della Sala,
Marchesi Antinori

1100-

France, Alsace / Gewurztraminer, Trimbach

1200-

Germany Mosel / Riesling Trocken Graacher,
Dr. Loosen

130-

600-

France, Rhone / Domaine des Granges de
Mirabelle Blanc, M. Chapoutier

950-

New Zeland, Marlboro / Sauvignon Blanc
Vicar’s Choice, Saint Clair

165-

790-

France, Burgundy / Chablis Premier Cru
Fourchaume, Domaine Du Colombierr

2400-

Australia, McLaren / Hermit Crab Viognier
Marsanne, d’Arenberg

140-

690-

Germany Mosel / Riesling Kabinett Urziger
Wurzgarten, Dr. Loosen

800-

2018

RED WINE / ЧЕРВОНЕ ВИНО
wine in glasses / вина в келихах

150 ml

750 ml

		

750 ml

Italy, Veneto / Valpolicella Superiore Vigne Alte,
Zeni

140-

690-

2015

Italy, Tuscany / Pian Delle Vigne Brunello
di Montalcino, Marchesi Antinori

2490-

Italy, Tuscany / Villa Antinori Rosso Toscana,
Marchesi Antinori

230-

1100-

2016

Italy, Tuscany / Chianti Classico, Isole e Olena

1200-

Italy, Tuscany / Il Leo Chianti Superiore, Ruffino

180-

850-

2015

Italy, Piemonte / Barolo, Giacomo Fenocchio

2600-

2015

Italy, Piemonte / Bussia Barolo, Prunotto

620-

2950-

2017

Italy, Tuscany / Magari, Ca’ Marcanda

2700-

2017

Italy, Marche / Kurni

1200-

5500-

2015

Italy, Veneto / Amarone della Valpolicella Classico,
Zenato

3600-

France, Bordeaux / Chateau Hennebelle

190-

950-

2015

France, Bordeaux / Chateau Peymartin

1950-

France, Rhone / Cotes du Rhone Belleruche
Rouge, M. Chapoutier

190-

855-

2016

3500-

Australia, Barossa / Shiraz Moppa, Kalleske

310-

1490-

France, Rhone / Chateauneuf-du-Pape Domaine
du Vieux Telegraphe Red, Vieux Telegraphe

USA / Zinfandel Woodbridge, Robert Mondavi

220-

1050-

Australia / Scruffy Shiraz, Nugan Estate

825-

Argentina, Mendoza / Malbec, Kaiken

130-

600-

Spain, Rioja / Marques de Riscal Gran Reserva,
Marques de Risca

1900-

2018

2013

ROSE WINE/ РОЖЕВЕ ВИНО
wine in glasses / вина в келихах

150 ml

750 ml

Italy / Grottolo, ColleMassari

190-

900-

Greece, Attica / Agiorgitiko Rose, Papaioannou

130-

600-

		

750 ml

France, Provence / Miraval Provence Rose,
Perrin et Fils

1200-

France, Provence / By Ott 2019, Domaines Ott

1600-

CHAMPAGNE & SPARKLING WINE / ШАМПАНСЬКЕ та ІГРИСТЕ ВИНО
wine in glasses / вина в келихах

150 ml

750 ml

Italy, Veneto / Col de Mez Rose Extra Dry, Soligo

155-

720-

2018

Italy, Veneto / Valdobbiadene Prosecco Col Maor
Extra Dry, Coste Petrai

190-

800-

2018

Spain, Penedes / Brut Vintage, Naveran

190-

850-

		

750 ml

Italy, Lombardia / Cuvee Imperiale Max Rose,
Guido Berlucchi

1950-

Italy, Veneto / Bosco di Gica, Adriano Adami

900-

France, Campania / Brut Reserve, Taittinger

3570-

France, Campania / Brut Rose, Deutz

4620-

