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З А К УС К И
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Маш-салат з артишоками та томатами конфі,
подається з фундуком, 130 г
Фалафель на подушці з мікс салату та
апельсиновим філе, заправлений оливковою
олією, 230 г

215

Lamb’s lettuce with artichokes and tomatoes confit,
served with hazelnut, 130 g
215
Falafel on mixed salad and orange fillet,
served with extra virgin olive oil, 230 g

325

Салат зі шпинатом, кіноа, спаржею, топінамбуром
та авокадо, заправлений оливковою олією, 300 г 445

Salad with spinach, quinoa, asparagus,
artichoke and avocado, served with extra
virgin olive oil, 300 g

445

СУП ДНЯ

S O U P O F T H E D AY *

Спеціальна пропозиція кожного дня, 250 г

325

295

ОСНОВНА СТРАВА

Капуста, запечена протягом 12 годин,
подається з трюфельною сальсою, 325 г

Special daily offer, 250 g

295

MAIN COURSE

275

12-hour baked сabbage, served with
truffle salsa, 325 g

275

Тіан із запечених овочів в стилі «Провансаль».
Баклажан, солодкий перець, цукіні в поєднанні
з томатним соусом, 430 г

285

Vegetable Tian Provençal style.
Baked eggplant, sweet pepper, zucchini
in combination with tomato sauce, 430 g

285

Різотто з в'яленими томатами та
чебрецем, 300/25 г

315

Risotto with sun-dried tomatoes and
thyme, 300/25 g

315

Паста Аль Помодоро Фреско
Подається з соусом: томати, базилік та кедрові
горіхи, 125 г

365

Оберіть Вашу пасту (можливе приготування без глютену):

365

Choose your style of pasta (Available gluten free):

Спагетті, Лінгуіні, Тальятелле, Пенне, 150/20 г

Spaghetti, Linguine, Tagliatelle, Penne, 150/20 g

До кожного виду пасти окремо подається сир Пармезан

Перець, фарширований кус-кусом та овочами,
подається з томатно-перцевим соусом, 280 г

Pasta Al Pomodoro Fresco
Served with sauce: tomatoes, basil and
pine nuts, 125 g
Served with Parmesan cheese aside

395

Sweet pepper stuffed with couscous and vegetables,
served with tomato-pepper sauce, 280 g
395

ДЕСЕРТИ

DESSERTS

Легкий вишневий десерт з суфле на основі
вишневого соку та шоколадного бісквіта, 125 г

145

Lite cherry dessert with soufflé of the cherry juice
and chocolate sponge cake, 125 g

145

Печене яблуко з сухофруктами, горіхами,
корицею та медом, 175 г

155

Baked apple, served with dried fruits, walnuts,
cinnamon and honey, 175 g

155

Coconut-lime mousse with almond and coconut
milk, lime jelly. Covered with lime glaze, 130 g

165

Кокосово-лаймовий мус на основі мигдального
та кокосового молока, желе з лайма. Вкритий
лаймовою глазур’ю, 130 г

165

*Офіціант надасть Вам детальну інформацію щодо алергенів та спеціальної пропозиції супу дня
*A waiter will provide you detailed information about allergens and special soup of the day offer
Усі ціни вказані в гривнях і включають 20% ПДВ | All prices are in UAH and are inclusive of 20% VAT
Знижки не розповсюджуються на меню | Discounts are not applicable for this menu

