
 

430 г / 210 грн

Піца з качіаторе та маринованою моцарелою 
від шефа 
cоус пілаті, качіаторе, маринована моцарела, томати чері, 
рукола та болгарський перець

370 г / 169 грн
Капо ді Монте 
оливкова олія, паста з трюфеля, білі гриби, моцарела

380 г / 119 грн
Маргарита 
соус пілаті, моцарела, базилік

330 г / 215 грн
Маргарита Буфало 
соус пілаті, базилік, моцарела Буфало

320 г / 199 грн
Чотири сири 
вершки, моцарела, горгонзола, таледжіо, рікота, пармезан

430 г / 169 грн
З грушою та горгонзолою 
вершки, груша, моцарела, горгонзола

540 г / 149 грн
Вегетаріанська 
соус пілаті, баклажани, помідори чері, пармезан, цукіні, 
болгарський перець, моцарела, печериці, соус пілаті

 
410 г / 149 грн

З тунцем 
соус пілаті, солодка цибуля, консервований тунець, моцарела

ПАНІНІ

АНТІПАСТІ

260 г / 215 грн Паніні з тигровими креветками 
та авокадо

260 г / 195 грнПаніні з моцарелою Буфало

320 г / 130 грнПаніні з моцарелою і томатами

280 г / 165 грнПаніні з пармою

310 г / 130 грнПаніні з куркою гриль та моцарелою

300 г / 145 грнПаніні з ростбіфом та сиром горгонзола

260 г / 115 грнПаніні з тунцем і томатами

360 г / 130 грнПаніні з салямі качіаторе

215 г / 175 грнБрускета з моцарелою Буфало

180 г / 95 грнБрускета з класичною моцарелою  
та томатами

190 г / 165 грнБрускета з сардиною

150 г / 160 грнБрускета з сьомгою

240 г / 138 грнБрускета з вітело тонато

280 г / 230 грнМ’ясне антіпасті

170/40 г / 249 грнСирне плато

200 г / 260 грнМоцарела Буфало Бурата з  
томатами чері та руколою

100 г / 165 грнКарпачо з лосося

130 г / 157 грнКарпачо з телятини

170 г / 155 грнТартар із телятини

125г / 175 грнТартар із лосося

160 г / 130 грнВітело тонато

CАЛАТИ

300 г / 195 грнКапрезе з моцарелою Буфало

200 г / / 145 грнКапрезе класичний

 
270 г / 128 грн

 Італійський весняний салат Прімавера з
авокадо та оливами каламата

180 г / 175 грн
Салат із слабосолоною сьомгою, каперсами 
та авокадо

250 г / 98 грнСалат із свіжими овочами та сиром фета

190 г / 165 грн Салат з пармою, грушею та 
сиром горгонзола

190 г / 210 грнСалат з авокадо та креветками 

230 г / 230 грнСалат з морепродуктами Фрутті ді Маре

250 г / 145 грнСалат Цезар з курячим філе  
на хоспері

210 г / 185 грн
 Салат Цезар з тигровими креветками на
хоспері

300 г / 195 грнКапрезе з моцарелою Буфало

200 г / / 145 грнКапрезе класичний

 
270 г / 128 грн

 Італійський весняний салат Прімавера з
авокадо та оливами каламата

180 г / 175 грн
Салат із слабосолоною сьомгою, каперсами 
та авокадо

250 г / 98 грнСалат із свіжими овочами та сиром фета

190 г / 165 грн Салат з пармою, грушею та 
сиром горгонзола

190 г / 210 грнСалат з авокадо та креветками 

230 г / 230 грнСалат з морепродуктами Фрутті ді Маре

250 г / 145 грнСалат Цезар з курячим філе  
на хоспері

210 г / 185 грн
 Салат Цезар з тигровими креветками на
хоспері

270 г / 145 грнПанцанела з сардиною

320 г / 67 грнКласичний мінестроне

300 г / 130 грнКрем-суп з білими грибами та трюфелями

260 г / 85 грн Крем-суп із зеленого горошка та тигровою
креветкою

300 г / 90 грнБульйон із домашньої курки з тортеліні

350 г / 196 грнКассола з морепродуктами 
філе морського окуня, мідії, кальмари, тигрові 
креветки, томати пілаті, пряні овочі, вино

СУПИ

260 г / 320 грн Турнедо Россіні з фуагра та трюфельною
пастою

 
220/130г / 235 грн

Сальтімбока по-римськи з пармезановим 
картопляним пюре

250/100/ 320 грнТальята зі стейка Рібай

200/100г  / 220 грнСпідіні зі свинини

185/140г/ 186 грнКачка конфі з яблучним пюре

350/80 г / 299 грнМорський окунь в соусі гуацето

 
500/200 г / 230 грн

Соте з чорноморських мідій  
(соус томатний або вершковий за вашим смаком)

400 г / 450 грнАсорті морепродуктів

100 г / 195 грнТигрові креветки

100 г / 136 грнСтейк із лосося

100 г / 110 грнДорадо

100 г / 110 грнСібас

100 г / 99 грнСтейк Рібай яловичина, Україна

100 г / 110 грн Стейк Нью-Йорк, Україна

100г / 145 грнСтейк Рібай яловичина, Україна

100г / 270 грнСтейк Рібай яловичина, Австралія

100 г /132 грнФіле-міньйон, Украина

100 г / 290 грн
Каре ягняти у фісташковій скоринці,  
Нова Зеландія

100 г / 120 грн Каре телятини, Україна

100 г / 75 грнСтейк з фермерської курки

100 г / 75 грнСтейк зі свинини

ХОСПЕР-МЕНЮ

ГАРНІРИ

220 г / 119 грнРавіолі з рікотою та шпинатом

200 г / 139 грн Равіолі з качиним філе та трюфельним
соусом

210 г / 120 грнРавіолі з куркою під соусом з горгонзоли

200 г / 160 грнРавіолі з креветками у соусі біск

230 г / 110 грнРавіолі з телятиною у соусі з білих грибів

320 г / 158 грнВершкова полента чотири сири з соусом із 
білих грибів і шавлії

330 г / 139 грнРізотто з білими грибами

350 г / 149 грнРізотто чотири сири

280 г / 175 грнРізотто з морепродуктами

300/50г / 145 грнЛазанья болоньєзе з овочевою сальсою

280 г / 140 грнЗелені тальятеле зі шпинату з  
мідіями в соусі на білому вині

280 г / 135 грнТальятеле сициліана з моцарелою

250 г / 140 грнТальятеле з білими грибами

280 г / 110 грнТальятеле болоньєзе

350 г / 169 грнСпагеті з морепродуктами

350 г / 199 грнCпагеті з тигровими креветками

250 г / 117 грн Спагеті карбонара

280 г / 100 грнСпагеті чері-базилік

250 г / 145 грнПене із рагу з кролика

РАВІОЛІ

РІЗОТТО ТА 
ПОЛЕНТА

СВІЖА ПАСТА

260 г / 320 грн Турнедо Россіні з фуагра та трюфельною
пастою

 
220/130г / 235 грн

Сальтімбока по-римськи з пармезановим 
картопляним пюре

250/100/ 320 грнТальята зі стейка Рібай

100 г / 75 грнСтейк з фермерської курки

100 г / 75 грнСтейк зі свинини

ОСНОВНІ СТРАВИ

180 г / 68 грнСпаржева квасоля з білими грибами

200 г / 68 грнБроколі під пряною оливковою олією

100 г / 78 грнШпинат з пармезаном

250 г / 87 грн Овочі гриль

100 г / 35 грнКукурудза на хоспері

200 г / 35 грнКартопля запечена з розмарином

200 г / 35 грнКартопляне пюре з пармезаном

ПІЦА

 

430 г / 210 грн

Піца з качіаторе та маринованою моцарелою 
від шефа 
cоус пілаті, качіаторе, маринована моцарела, томати чері, 
рукола та болгарський перець

370 г / 169 грн
Капо ді Монте 
оливкова олія, паста з трюфеля, білі гриби, моцарела

380 г / 119 грн
Маргарита 
соус пілаті, моцарела, базилік

330 г / 215 грн
Маргарита Буфало 
соус пілаті, базилік, моцарела Буфало

320 г / 199 грн
Чотири сири 
вершки, моцарела, горгонзола, таледжіо, рікота, пармезан

430 г / 169 грн
З грушою та горгонзолою 
вершки, груша, моцарела, горгонзола

540 г / 149 грн
Вегетаріанська 
соус пілаті, баклажани, помідори чері, пармезан, цукіні, 
болгарський перець, моцарела, печериці, соус пілаті

 
410 г / 149 грн

З тунцем 
соус пілаті, солодка цибуля, консервований тунець, моцарела

 
500 г / 209 грн

Фруті ді Маре 
соус пілаті, кальмари, тигрові креветки, моцарела, рукола, 
петрушка, мідії

 
440 г / 209 грн

Чотири м’яса 
соус пілаті, прошуто кото, шинка шпек, салямі качіаторе, 
моцарела, прошуто ді парма

 
430 г / 189 грн

Італія 
соус пілаті, прошуто ді парма, пармезан, моцарела, рукола, 
помідори чері

410 г / 159 грнПрошуто 
соус пілаті, печериці, прошуто кото, моцарела

380 г / 159 грнЗ шинкою шпек 
вершки, рукола, шинка шпек, моцарела, горгонзола

380 г / 159 грнПіца Диявола 
соус пілаті, болгарський перець, салямі пепероні, моцарела

370 г / 159 грнКачіаторе 
соус пілаті, салямі качіаторе, моцарела

430 г / 209 грнІз сьомгою та шпинатом 
вершки, шпинат, , червона ікра, моцарела, горгонзола, сьомга 
копчена, сьомга свіжа

 
430 г / 279 грн

З креветкою та буфало 
соус пілаті, в’ялені помідор, тигрові креветки, пармезан, 
моцарела, рукола

450 г / 149 грн Карбонара 
вершки, моцарела, пармезан, панчета, яєчний жовток

130 г / 95 грнШоколадно-трюфельний  
торт Капо ді Монте

50 г / 42 грн Каннолі сициліані

120 г / 68 грнЧізкейк

90 г / 78 грнПана-кота

100 г / 78 грн Тирамісу

110 г / 65 грн Крем-брюле

50 г / 25 грнДомашнє морозиво/сорбет на вибір

 
1 шт  / 21 грн

Трюфельні шоколадні цукерки за рецептом 
бабусі Франчески із Сицилії 

1 шт  / 18 грнДомашнє фірмове печиво

100 г / 48 грнФокача з пармезаном

100 г / 35 грнФокача з цибулею та розмарином

120 г / 25 грн Чіабатта

 
1 шт  / 21 грн

Трюфельні шоколадні цукерки за рецептом 
бабусі Франчески із Сицилії 

1 шт  / 18 грнДомашнє фірмове печиво

ДЕСЕРТИ

ДОМАШНЯ
ВИПІЧКА



50 мл / 35 грнДомашній Лімончелло

50 мл / 90 грнBaileys Original (Бэйлис Оріджинал)

50 мл / 86 грнCointreau (Куантро)

50 мл / 50 грнAntica Sambuca Classic  
(Самбука Антіка Классік)

50 мл / 45 грнVolare (Воларе) в асортименті

50 мл / 72 грнJagermeister (Егермайстер)

90 мл / 120 грнМай Тай

90 мл / 90 грнМаргарита

120 мл / 120 грнПолунична Маргарита

90 мл / 90 грнДайкірі

120 мл / 120 грнПолуничний Дайкірі

120 мл / 90 грнКосмополітен

150 мл / 140 грнКір рояль

150 мл / 130 грнРоссіні

170 мл / 120 грнХуго

200 мл / 140 грн Апероль шприц

210 мл / 150 грнПіна Колада

330 мл / 110 грнМохіто

330 мл / 140 грнПолуничний Мохіто

330 мл / 120 грн  Лонг Айленд Айс Ті

ІСПАНІЯ

750 мл / 450 грнChardonnay, “Seleccion”,Don Simon

НІМЕЧЧИНА

750 мл / 540 грнGewurztraminer, “Platinum”, Peter Mertes

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

750 мл / 760 грнSauvignon Blanc Marlborough, Mud House

ФРАНЦІЯ

150 мл / 115 грн
750 мл / 575 грнBordeeaux Rouge “Grands Terrois”, Dourthe

750 мл / 520 грнCabernet Sauvignon, Maison du Sud

ІТАЛІЯ

150 мл / 105 грн
750 мл / 480 грнChianti Dalcampo, Sensi

ІСПАНІЯ

750 мл / 450 грнTempranillo “Seleccion”, Don Simon

АВСТРАЛІЯ

750 мл / 520 грнShiraz VR, Hardys

750 мл / 2500 грнMoet Chandon Imperial Brut

750 мл / 680 грнProsecco Spumante, Treviso,
Terra Serena

750 мл / 950 грнProsecco Spumante, Extra Dry,
Mellesimato, Val D'Oca

750 мл / 430 грнLambrusco Bianco, Maranello

750 мл / 430 грнLambrusco Rosso, Maranello

750 мл / 370 грнFragolino Maranello

750 мл / 520 грнRosso d'Anjou, Pierre Chaainier

750 мл / 520 грнRosso de Loire
"Cour de Poce" Pierre Chaainier

ФРАНЦІЯ

750 мл / 1200 грнChablis, Bovier & Fils

750 мл / 750 грнRiesling, Cave de Ribeauville

375 мл / 1100 грнGewurztraminer,Cave de Ribeauville

150 мл / 115 грн
750 мл / 520 грн

Bordeeaux Blanc “Grands Terrois”, Dourthe

150 мл / 105 грн 
750 мл / 480 грн

Chardonnay, Maison du Sud

ІТАЛІЯ

750 мл / 520 грн 
150 мл / 105 грн

Pinot Grigio, Settesoli

750 мл / 520 грнSoave Classico, Cantina di Negar Orvieto, Sensi

750 мл / 520 грнOrvieto, Sensi

750 мл / 1100грн Gavi del comunne di Gavi

ЧІЛІ

750 мл / 480 грнChardonnay, Undurraga

БІЛІ ВИНА

РОЖЕВІ ВИНА

ІГРИСТІ ВИНА

ШАМПАНСЬКЕ

ІСПАНІЯ

750 мл / 450 грнChardonnay, “Seleccion”,Don Simon

НІМЕЧЧИНА

750 мл / 540 грнGewurztraminer, “Platinum”, Peter Mertes

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

750 мл / 760 грнSauvignon Blanc Marlborough, Mud House

ФРАНЦІЯ

150 мл / 115 грн
750 мл / 575 грнBordeeaux Rouge “Grands Terrois”, Dourthe

750 мл / 520 грнCabernet Sauvignon, Maison du Sud

ІТАЛІЯ

150 мл / 105 грн
750 мл / 480 грнChianti Dalcampo, Sensi

 
750 мл / 920 грнChianti Riserva, Sensi

 
750 мл / 520 грнBordolino, Cantina di Negar

 
750 мл / 1100 грн Valpolicella Classico Ripasso “Le Roselle”,

Cantina di Negar

 
750 мл / 1900 грнAmarone Valpolicella Classico, Cantina di Negar

 
750 мл / 2500 грнBarbaresco Bruno Rossa

ЧІЛІ

750 мл / 520 грнMerlot, Undurragae

ЧЕРВОНІ ВИНА

150 мл / 87 грн Dry Red Wine, Italy

150 мл / 87 грнDry White Wine, Italy

50 мл / 45 грнMartini Extra Dry (Мартіні екстра драй)

50 мл / 45 грнMartini Rosso (Мартіні Россо)

50 мл / 45 грнMartini Bianco (Мартіні Б’янко)

50 мл / 52 грнCampari Bitter (Кампарі)

50 мл / 90 грнXenta Absenta (Ксента Абсент)

50 мл / 60 грнBecherovka (Бехеровка) 

50 мл / 40 грнРада Respect

50 мл / 50 грнНемірофф Лекс

50 мл / 35 грнНемірофф Преміум

50 мл / 35 грнНемірофф з перцем

50 мл / 35 грнХортиця Преміум

50 мл / 30 грнХортиця Платинум

50 мл / 60 грнFinlandia (Фінляндія)

50 мл / 110 грнNonino Tradizione (Ноніно Традицьоне)

АПЕРЕТИВИ 
ВЕРМУТИ

ДОМАШНІ ВИНА

НАСТОЯНКИ

ГОРІЛКА

ГРАПА

50  мл / 95.00
50 мл/ 146.00

Johnnie Walker Red Label 
Johnnie Walker Black Label 12YO 

50 мл / 95 грнJameson (Джемісон)

50 мл / 95 грнJack Daniel's (Джек Деніелс)

50 мл / 234 грн
Glenmorangie The Original 10 YO 
(Гленморанджи Ориджинал  10 лет)

50 мл / 78 грнGordon’s London Dry Gin (Гордон’с )

ВІСКІ

ДЖИН

50 мл / 65 грнЗакарпатський

50 мл / 65 грнMetaxа 5*

50 мл / 170 грнHennessy VS

50 мл / 270 грнHennessy VSOP

50 мл / 490 грнHennessy XO

50 мл / 175 грнRemy Martin VS Superior 

 
50 мл / 75 грн

Captain Morgan Spiced Gold 
(Кэптэн Морган Ориджинал Спайсд Голд)

 
50 мл / 75 грн

Captain Morgan Black Jamaica Rum
(Кэптэн Морган Ямайка Ром)

50 мл / 75 грнJose Cuervo, Plata Especial Silver 
(Хосе Куерво, Плата Эспесьяль Сільвер )

50 мл / 75 грнJose Cuervo Especial Reposado  
(Хосе Куерво Эспесіал Рєпосадо) 

 
КОНЬЯК ТА БРЕНДІ

РОМ

ТЕКІЛА

ЛІКЕРИ

АЛКОГОЛЬНІ 
КОКТЕЙЛІ 

350 мл / 70 грнМохіто 

350 мл / 80 грнПолуничний мохіто

350 мл / 70 грнМілкшейк з сиропом на вибір

400 мл / 78 грн Огірковий

400 мл / 78 грн Лимонний

400 мл / 88 грн Манго-маракуя

400 мл / 78 грн Тархун

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ 
КОКТЕЙЛІ

ДОМАШНІ 
ЛИМОНАДИ

330 мл / 65 грн Corona Extra (Корона Єкстра)

330 мл / 85 грн Guinness (Гіннесс)

330 мл / 70 грн Clausthaler (Клаусталер) б/а

ПИВО

ПИВО У ПЛЯШКАХ

330 мл / 56 грнБоржомі скло

250 мл / 48 грн 
750 мл / 87 грн

Сурджива

750 мл / 105 грнСан Пеллігрино

750 мл / 105 грнАква Панна

500 мл / 35 грнТонік Швепс

250 мл / 25 грнКола, фанта, спрайт

250 мл / 25 грнСок Річ на вибір

ВОДА ТА СОКИ

250 мл / 70 грн Апельсиновий

250 мл / 80 грн Грейпфрутовий

250 мл / 120 грн Ананасовий

250 мл / 60 грн Моркв’яний

250 мл / 60 грн Яблучний

50 мл / 45 грн Селеровий

100 мл / 45 грн Лимонний

20 мл / 40 грн Рістретто

30 мл / 40 грн Еспрессо

70 мл / 40 грн Американо

200 мл / 45 грн Капучино

250 мл / 50 грн Гляссе

250 мл / 45 грн Фраппе

250 мл / 45 грн Латте

70 мл / 52 грн Кава без кофеіну

250 мл / 40 грн Какао

КАВА

400 мл / 69 грн Чорний класичний

400 мл / 69 грн Эрл Грей

400 мл / 69 грн Зелений сенча

400 мл / 69 грн Зелений із жасмином

400 мл / 69 грн Саусеп

400 мл / 69 грн Ройбуш Оранж

600 мл / 89 грн Манго-обліпиха

600 мл / 89 грн Журавлина - смородина

600 мл / 89 грн Липовий

600 мл / 89 грн З ромашкою та м’ятою

600 мл / 89 грн Імбирний

600 мл / 89 грн Карпатський

600 мл / 89 грн Малиновий

ЧАЙ ЛИСТОВИЙ 
GEROLD

ДОМАШНІ ЧАЇ

330 мл / 35 грн 
500 мл / 55 грнСтаре Місто, Львівське світле

 
330 мл / 55 грн 
500 мл / 95 грн

Hoegaarden Blanche 
(Хугарден нефільтроване) Бельгія

330 мл / 60 грн 
500 мл / 95 грнKrusovice (Крушовіце світле) Чехія


