
Mediterranean cuisine is 
one of the most important 
gastronomic heritage that 
established on the millenary 
culture. It is a wonderful 
casket of unique products.

While Italy is the central part 
of that heritagе.

“

Stefano Antoniolli



Сніданки
10: 00 - 13: 00Breakfast

Домашній бріош в стилі пан пердю з лососем, 
гуакамоле, яйцем пашот і соусом Голландез
Brioche pain perdu with salmon, guacamole, poached

egg and Hollandaise sauce

490

Авокадо-тост з ростбіфом, томатом і соусом тонато 
Avocado toast with roast beef, tomato and tonnato sauce

570

Клаб-сендвіч з трюфельним омлетом, смаженим беконом 
і рожевим соусом

Club sandwich with truffle omelette, fried bacon and pink sauce

500

Шакшука с гречаними грінками
Shakshuka with buckwheat croutons

350

Яйце пашот з лососем гравлакс, соусом Голландез 
та червоним кав’яром

Poached egg with gravlax salmon, Hollandaise sauce and red caviar

590

Омлет з моцарелою, томатами чері та базиліком
Omelette with mozzarella, сherry tomatoes and basil

300

Оката яєчня з беконом, сиром Чедер і білими грибами
Fried eggs with bacon, Cheddar cheese and porcini mushrooms

470

Вівсяна каша з ягодами
Oatmeal with berries

280

Млинці з маком з ванільно-шоколадним соусом
Poppy seed crepes with chocolate-vanilla sauce

200

Домашні сирники з малиновим кюлі та сметаною
Local cottage cheese pancakes with raspberry coulis and sour cream

280

Грецький йогурт з гранолою та ягодами
Greek yogurt with granola and berries

250



Діловий обід
2-course business lunch menu

з 12:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю 
from 12:00 to 17:00 from Monday to Friday

Пропонуємо вам обрати по одній страві з кожного розділу 
 за спеціальною вартістю 500 грн. 

We offer you to choose one dish from each section at a special price of UAH 500.

Салати та супи 
Salads and soups

Мікс салат з овочами 
Mixed vegetable salad

Овочевий салат з редисом 
Radish salad

Курячий бульйон з локшиною та яйцем 
Chicken noodle soup with egg

Овочевий суп Мінестроне 
Tuscan minestrone soup

Основні страви 
Main courses 

Котлета з щуки з картопляним пюре 
Pike cutlet with mashed potatoes 

Яловича котлета з картопляним пюре 
Beef cutlet with mashed potatoes

Пенне Арабьята з Таджаськими маслинами 
Penne arrabbiata with taggiasca olives

Київські пельмені з яловичиною зі сметаною 
Kyiv style beef dumplings with sour cream

На вибір гостя салат або суп та основна страва
The guest can choose between salad or soup  

and the main course

500

з двох страв 



Main menu



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.

- гостре; - вегетаріанське; - вагове блюдо, ціна вказана за 100 г сирої ваги;- глютен фрі; - без лактози; - cтрава на компанію.

Хліб з нашої пекарні на натуральній заквасці 
Naturally leavened sourdough bread from our bakery 

Бріош з маслом 
Brioche with butter

Хлібний кошик: чіабата, гречаний хліб, грисині 
Bread basket: ciabatta, buckwheat bread, grissini

Грисині піцейола 
Pizzaiola grissini

Фокача з італійськими травами та морською сіллю 
Focaccia bread with Italian herbs and sea salt

Антипасті та брускети 
Antipasti and bruschetta

Брускета з крем-сиром, трюфелем, грибами 
та пармезаном 
Bruschetta with truffle cream cheese, mushrooms and parmesan

Брускета з гуакамоле, авокадо та лососем 
Bruschetta with guacamole, avocado and salmon

Еклер з трюфельним крем-сиром і пармською шинкою 
Eclair with truffle cream cheese and Parma ham

В’ялені томати в оливковій олії 
Sun-dried tomatoes in olive oil

Артишоки гриль в оливковій олії 
Grilled artichokes in olive oil

Грецькі оливки каламата 
Greek Kalamata olives

Сицилійські оливки 
Sicilian green olives

Італійська сирна колекція з мостардою (азіаго, 
горгондзола, пармезан, таледжіо, пекоріно сардо)
Italian cheeses collection with mostarda (Asiago, Gorgonzola, 
Parmigiano, Taleggio, Pecorino Sardo)

Пармська шинка з італійськими пампушками тіджелле 
Parma ham with Italian mini flatbreads tigelle

Салямі з трюфелем з італійськими пампушками тіджелле 
Salami with truffle with mini flatbreads tigelle

Мортадела з фісташкою з італійськими пампушками 
тіджелле
Mortadella with pistachio with mini flatbreads tigelle

120

90

70

150

250

290

170

150

150

150

150

750

250

250

230



Салати 
Salads

Олів’є з лососем, перепелиним яйцем та червоним 
кав’яром 
Olivier salad with salmon, quail eggs and red caviar

Мікс салату з овочами та гарбузовим насінням 
Mixed green salad with vegetables and pumpkin seeds

Капрезе з моцарелою Буффало з томатами та зеленим 
базиліком 
Buffalo mozzarella caprese with tomatoes and green basil

Салат з томатами, червоною цибулею та грецькою фетою 
Tomato salad with red onion and Greek feta

Салат з тунцем, огірком, томатами чері та руколою 
Tuna salad with cucumber, cherry tomatoes and rucola

Салат з морепродуктами гриль, авокадо, томатами чері, 
огірком та перцем чилі
Grilled seafood salad with avocado, cherry tomatoes, cucumber and chili 
pepper

Салат з тигровими креветками, томатами чері, гуакамоле 
та руколою 
Tiger prawn salad with cherry tomatoes, guacamole and rucola

Салат з печiнкою кролика, бебi-шпинатом, маринованим 
буряком та яблуками 
Rabbit liver salad with baby spinach, marinated beets and apples

Салат Цезар з панірованою курячою грудкою  
Caesar salad with breaded chicken breast

Холодні закуски  
Cold appetizers

Класична бурата з нашої сироварні з томатами чері  
та базиліком 
Classic burrata from our cheese factory with cherry tomatoes and basil

Вітело тонато з перепелиним яйцем, каперсами  
та анчоусами 
Vitello tonnato with quail egg, capers and anchovies

Террін з фуа-гра з сушеним інжиром та фісташками 
Foie gras terrine with dried figs and pistachios

Карпачо з лосося з мікс салатом та пластівцями 
пармезану 
Salmon carpaccio with green salad and parmesan flakes

Карпачо з цілого сибасу, маринованого з лимоном  
й оливковою олією
Whole sea bass carpaccio marinated with lemon and olive oil

490

400

390

490

650

950

570

480

450

420

460

1200

590

350



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.

- гостре; - вегетаріанське; - вагове блюдо, ціна вказана за 100 г сирої ваги;- глютен фрі; - без лактози; - cтрава на компанію.

Карпачо з яловичини з руколою та пармезаном  
й гірчичним соусом 
Beef carpaccio with rucola, parmesan and mustard sauce

Севіче з сибаса з трюфелем, бататом, томатами чері, 
огірком та авокадо
Sea bass ceviche with truffle, sweet potato, cherry tomatoes,  
cucumber and avocado

Тартар з тунця з авокадо, васабі та юзу майонезом 
Tuna tartare with avocado, wasabi and yuzu mayonnaise

Авторський тартар з яловичини з гречаними грінками 
Signature beef tartare with buckwheat croutons

Crudo меню 
Crudo menu

Устриці Жилардо №2 
Gillardeau №2 oyster 

Устриці Фін де Клер №2 
Fine De Claire №2 oyster 

Скампії  
Scampi

Креветки Карабінерос 
Carabineros prawns

Ікра щуки з крутонами 
Pike caviar with croutons

Чорний кав’яр (30 г) 
Black caviar

Червоний кав’яр горбуші
Red humpback salmon caviar

Лобстер, краб 
Lobster and crab

Салат з лобстером по-каталонськи, томатами чері  
та червоною цибулею 
Catalan-style lobster salad with cherry tomatoes and red onion

Спагеті з лобстером (для двох персон) 
Spaghetti with lobster (for 2)

Фаланги краба в трюфельному соусі 100 г 
Crab claws with truffle sauce

520

760

760

610

260

170

350

990

690

2500

950

3500

3800

2500



Гарячі закуски 
Hot appetizers

Парміджана з баклажанів  
Eggplant parmigiana 

Кальмари у фритюрі зі смаженими цукіні та перцем 
падрон 
Calamari fritti with fried zucchini and padron peppers

Смажена фуа-гра з фруктовими кремами  
Fried foie gras with fruit creams

Супи 
Soups

Мінестроне по-тосканськи 
Tuscan minestrone soup

Курячий бульйон з равіолі з пармезаном 
Chicken broth with parmesan ravioli

Картопляний крем-суп з білими грибами 
Potato soup with mushrooms

Рибний суп по-венеційськи з часниковими гострими 
крутонами
Venetian-style fish soup with garlic spicy croutons

Ризото 
Risotto

З морепродуктами  
Seafood

З білими грибами та смаженим горіхом
Porcini mushrooms and roasted hazelnuts 

Паста 
Pasta

Пенне Арабьята 
Penne arrabbiata 

Спагеті карбонара по-римськи 
Spaghetti carbonara Roman style

Спагеті аліо, оліо е пеперончіно 
Spaghetti aglio, olio e peperoncino 

Спагеті качо-е-пепе
Spaghetti cacio-e-pepe 

Спагеті болоньєзе
Spaghetti Bolognese

390

750

1100

270

310

350

620

890

480

350

490

380

390

350



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.

- гостре; - вегетаріанське; - вагове блюдо, ціна вказана за 100 г сирої ваги;- глютен фрі; - без лактози; - cтрава на компанію.

Спагеті з морепродуктами та лимонною цедрою  
по-середземноморськи 
Seafood spaghetti Mediterranean-style with lemon zest 

Лінґвіне карбонара ді маре з білим соусом та ботаргою 
Linguine alla carbonara di mare with white sauce and bottarga

Класична лазанья болоньєзе 
Classic lasagna bolognese 

Феттуччіне з креветками, помідорами чері та руколою 
Fettuccine with shrimps, cherry tomatoes and rucola

Феттуччіне з білими грибами зі страчателою та свіжим 
шпинатом 
Fettuccine with porcini mushrooms, stracatella and fresh spinach

Равіолі дель Плін з м’ясом та чорним трюфелем 
Ravioli del Plin stuffed with meat and black truffle

Класична неаполітанська піца 
Classic Neapolitan pizza

Маринара (томатний соус, часник, анчоуси, орегано) 
Marinara (tomato sauce, garlic, anchovies, oregano)

Маргерита (томатний соус, моцарела, базилік) 
Margherita (tomato sauce, mozzarella, basil)

Парма (томатний соус, моцарела, пармська шинка, 
пластівці пармезану) 
Parma (tomato sauce, mozzarella, Parma ham, parmesan flakes)

Діявола (томатний соус, моцарела, гостра салямі) 
Diavola (tomato sauce, mozzarella, spicy salami)

Белла Наполі (томатний соус, моцарела, бурата,  
рукола, томати чері та соус песто)
Bella Napoli (tomato sauce, mozzarella, burrata, rucola, cherry  
tomatoes and pesto sauce)

Фрутті ді маре (томатний соус, моцарела, морепродукти) 
Frutti di mare (tomato sauce, mozzarella, seafood)

Капрічоза (томатний соус, моцарела, смажені  
печериці, артишоки, гостра салямі, шинка)
Capricciosa (tomato sauce, mozzarella, fried mushrooms, artichokes,  
spicy salami, ham)

Боскайола з лісовими грибами та трюфельним пюре 
(моцарела, сир таледжіо, білі гриби, трюфельне пюре)
Boscaiola with porcini mushrooms and truffle puree (mozzarella,  
Taleggio cheese, porcini mushrooms, truffle puree)

Порчіні (моцарела, пармезан, білі гриби, зелена  
спаржа, бекон)
Porcini (mozzarella, parmesan, porcini mushrooms, green asparagus, bacon)

970

970

520

540

450

610

210

350

580

380

620

680

480

690

650



4 сири (моцарела, пекоріно, горгондзола, таледжіо, 
пармезан) 
4 cheese (mozzarella, pecorino, gorgonzola, taleggio, parmesan)

Страчатела з трюфелем (страчатела та крем-сир  
з чорним трюфелем) 
Strachatella and truffle (strachatella and cream cheese with black truffle)

Regina Margherita (пишне тісто з цільнозернового 
борошна, моцарела Буффало, чері та базилік)
Regina Margherita (fluffy wholemeal dough with buffalo mozzarella, 
cherry tomatoes and basil)

Риба та морепродукти  
Fish and seafood

Чилійський сибас з оливками в Аква Пацца 
Chilean sea bass with green olives in Aqua Pazza

Тальята з тунця з томатною сальсою та кінзою 
Tuna tagliata with tomato salsa and cilantro

Судак зі скоринкою з гречаного хліба з картопляним 
пюре та вершково-кав’ярним соусом
Pike perch in buckwheat bread crust with mashed potatoes and 
creamycaviar sauce

Дорадо в хрусткій картопляній скоринці з соусом  
з горілки й рожевого перцю 
Dorado fillet with potato crust with vodka and pink pepper sauce 

Рибний маркет  
Fish Market

Дикий сибас 
Wild sea bass

Дорадо 
Dorado

Сибас 
Sea bass

Камбала Тюрбо 
Turbot

Філе дикого норвезького лосося 
Norwegian wild salmon fillet

Філе жовтоперого тунця 
Yellowfin tuna fillet

Морський язик
Dover sole

Восьминіг
Octopus

550

890

510

1200

950

690

620

580

330

350

450

350

570

510

810



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.

- гостре; - вегетаріанське; - вагове блюдо, ціна вказана за 100 г сирої ваги;- глютен фрі; - без лактози; - cтрава на компанію.

Креветки Карабінерос 
Carabineros prawns

Тигрові креветки (16/20) 
Tiger prawns

Лобстер 
Lobster

Фаланги краба 
Crab legs

Морський гребінець 
Scallop

Бебі кальмар 
Baby calamary

Скампії 
Scampi 

Соте з морепродуктів  
Seafood sauté 

Соте з морепродуктів по-неаполітанськи на двох (800 г)
Neapolitan-style seafood sauté for 2 person (800 g)

М’ясо й птиця  
Meat and poultry

Соковите курча на хлібних грінках з трюфельним соусом 
Juicy chick on croutons with truffle sauce

Качина ніжка конфі на подушці з пюре яблука  
з обліпиховим кремом 
Duck leg confit on a bed of apple puree with sea buckthorn cream

Гомілка ягняти в печі з кускусом по-Середземноморськи 
Mediterranean-style baked lamb shin with couscous

Томлені телячі щічки з картопляним пюре 
Braised veal cheek with mashed potatoes

Каре телятини алла Міланезе з томатами чері та руколою 
Veal chops alla Milanese with cherry tomatoes and rucola

П’ємонтський м’ясний бургер із трюфелями з картоплею 
фрі та фірмовим соусом  
Piedmont meat burger, truffles with fries and signature sauce

990

410

680

1600

680

420

350

3200

790

670

850

480

750

680

Спосіб приготування:

сіль
соте

духовка на пару гриль мунер



М’ясо з вогню (за 100 г) 
Meat on grill

Вирізка телятини з перцевим соусом 
Veal tenderloin with pepper sauce

Філе Міньйон USDA Prime з перцевим соусом 
Filet Mignon USDA Prime with pepper sauce

Рібай USDA Prime з соусом м’ясний джус 
Ribeye USDA Prime with meat jus sauce

Яловичі реберця з соусом медово-гірчичний  
м’ясний джус 
Beef ribs with honey-mustard meat jus sauce

Флорентійський стейк з соусом Арабьята  
та м’ясний джус  
Florentine steak with Arrabbiata sauce and meat jus sauce

Гарнір 
Side dishes

Овочі гриль, приготовані в хоспері 
Josper-grilled vegetables

Картопляне пюре з пармезаном 
Mashed potatoes with parmesan

Картопляне пюре з чорним трюфелем 
Mashed potatoes with black truffle

Тушковані овочі з пармезаном 
Vegetable stew with parmesan

Зелена спаржа з вершковим маслом 
Green asparagus with butter

Запечена картопля з вершковим маслом  
та білими грибами
Roasted potatoes with butter and porcini mushrooms

320

780

790

210

620

280

290

350

280

650

190



Ціни в даному меню вказані в національній валюті України - гривня.

- гостре; - вегетаріанське; - вагове блюдо, ціна вказана за 100 г сирої ваги;- глютен фрі; - без лактози; - cтрава на компанію.

Десерти 
Desserts

Ванільне морозиво афогато з родзинками,  
вимоченими в ромі Zacapa 23 
Vanilla affogato ice cream with Zacapa 23 rum raisins

Авторське фісташкове морозиво з оливковою олією 
Signature pistachio ice cream with olive oil

Класичний тирамісу за рецептом сім’ї Антоніоллі 
Classic tiramisu by the Antoniolli family’s recipe

Лимон від шефа 
Chef’s Lemon 

Кубик Рубіка з пана коти та фруктового желе 
Rubik’s cube with Panna cotta and fruits jellies

Семіфредо в стилі Київського торта з кремом 
Маскарпоне та малиновим желе 
Kyiv cake-style semifreddo with mascarpone cream on raspberry jelly

Тріо штруделів з мигдальним сорбетом 
Strudel trio with almond sorbet

Ванільний чизкейк з малиною 
Vanilla cheesecake with raspberries

Крем-брюле з ягодами 
Creme brulee with berries

Сорбети (лимон, манго, маракуя) 
Sorbet (Lemon, Mango, Passion fruit)

Домашнє морозиво (пломбір, шоколад, фісташка) 
Homemade ice cream (Milk сream, Chocolate, Pistachio)

Асорті з фруктів 
Assorted fruit platter

Асорті з ягід  
Assorted berry platter

280

790

350

350

390

370

350

350

450

80

95

850

890



Кондитерська вітрина з 10:00 
Сonfectionary

Еклер ванільний 
Vanilla eclair

Еклер шоколадний 
Chocolate eclair

Тарталетка з полуницею 
Strawberry tartlet

Тістечко Захер 
Sachertorte cake

Тістечко кокос-фісташка-маракуя 
Coconut, pistachio and passion fruit cake

Б’янко манджаре 
Bianco mangiare

Чизкейк з малиновим желе  
Cheesecake with raspberry jelly

Кекс з солоною карамеллю та фундуком у глазурі  
з молочного шоколаду 
Chocolate glazed cake with salted caramel and hazelnuts

Тарт з крем-брюле та міксом ягід 
Tarte with creme brulee and berries

Шоколадні цукерки ручної роботи (апельсин- 
марципан, кава-фундук, фісташка-маракуя, кокос-ром,  
манго-солона карамель)
Handmade chocolates (Orange-marzipan, Hazelnut-coffee,  
Pistachio-passion fruit, Coconut-rum, Mango-salted caramel)

Макаруни (солона карамель, лимон, малина,  
фісташка, обліпиха) 
Macaroons (Salted caramel, Lemon, Raspberry, Pistachio, Sea buckthorn)

90

90

120

150

200

120

170

150

200

70

80


