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ПІЦИ

Піца Діавола

Піца Гавайська

Піца Супер м’ясо

Піца Кватро Формаджи

Піца Нью - Йорк

Піца Кальцоне «Цезар»

Піца Вегетаріанська

Піца Майамі

Піца Капрічоза

Піца Маргарита

Піца Карамель

Соус «Помодоро», сир моцарелла, пеппероні, свіжий 
базилік, орегано

Соус «Екзотик», сир моцарелла, філе куряче, ананас, 
орегано

Соус «Помодоро», сир моцарелла, шинка, ковбаски 
мисливські, салямі, філе куряче, орегано

Соус вершковий, соус «Екзотик», сир моцарелла, сир 
дор-блю, сир фета, сир пармезан, орегано

Соус «Помодоро», сир моцарелла, шинка, філе 
куряче, ковбаски мисливські, цибуля маринована, 
орегано

Соус «Цезар», сир моцарелла, філе куряче, бекон, 
помідор, сир пармезан, орегано

Соус «Помодоро», перець солодкий, помідор, 
маслини, печериці, цукіні, сир тофу, орегано

Соус «Помодоро», сир моцарелла, шинка, салямі, 
перець солодкий, ананас, маслини, орегано

Соус «Помодоро», сир моцарелла, салямі 
«Міланська», томати чері, базилік свіжий, орегано

Соус «Помодоро», сир моцарелла, базилік свіжий, 
орегано

Соус «Екзотик», яблуко з корицею, карамель, 
ванільне морозиво, цукрова пудра

300 г. 

300 г. 

300 г. 

300 г. 

300 г. 

300 г. 

300 г. 

300 г. 

500 г. 

550 г. 

550 г. 

500 г. 

550 г. 

550 г. 

550 г. 

550 г. 

450 г. 

1000 г. 

1000 г. 

1000 г. 

1000 г. 

1000 г. 

550 г. 

1000 г. 

1000 г. 

1000 г. 

900 г. 

300 г. 

85

90

102

100

95

90

95

75

125

158

165

158

160

128

168

160

98

210

268

275

268

265

169

228

278

238

178

75



Ананас
Кукурудза

Сир моцарелла
Ковбаски мисливські
Печериці
Лосось
Маслини/Оливки
Шинка
Бекон

30 г. 

30 г. 

50 г. 

50 г. 

50 г. 

50 г. 

30 г. 

50 г. 

50 г. 
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20

10

20

20

10

65

20

20

20

Допи до піци:



САЛАТИ

              

Салат Грецький

Салат Цезар з куркою

Салат Цезар з лососем

Салат Фруті Ді Маре

Теплий салат з телятини

Теплий салат з курячою печінкою

Прошутто Буррата

Салат Сівід

Овочі, сир фета, цибуля синя, маслини, оливкова олія 
та орегано

Куряче філе, бекон, соус «Цезар», томати чері, 
грінки з часником та сир пармезан

Смажене філе лосося, соус «Цезар», томати чері, 
грінки з часником та сир пармезан

Мікс салатів, морепродукти, філе апельсина, соус 
«Ніхон», томати чері

Мікс салатів, свіжі овочі, соус «Діжон», картопля 
«Пай»

Куряча печінка в винному соусі, мікс салатів, 
цибулевий мармелад, яблуко та кунжут

Італійський свіжий сир, виготовляється з вершків та 
молока буйволиць, Хамон, руккола та томаты чері

Морські водорості «Чука», соус «Гамадарі»

250 г. 

250 г. 

250 г. 

250 г. 

250 г. 

250 г. 

250 г. 

100 / 30 г. 

95

125

175

185

155

130

210

95
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ЗАКУСКИ

              

Антипасті м’ясна

Антипасті сирна з медом

Брускети По-Неаполітанськи

Брускети з хамоном Начос

Брускети з лососем

Мідії «Бушо Бланш»

Фрай Чіз

Хантер Хот Плейт

Курячі нагетси

«Кріспі Вінгс»

Грінки з часником

Салямі «Міланська», хамон, бастурма, пеппероні, 
брезаола, хрусткий «Чіабата»

Сири Дор-Блю, Пармезан, Фета, Мраморний, Мааздам 
та мед

Хрусткий «Чіабата» з томатом, бальзамічним кремом 
та сиром «Пармезан»

Хрусткий «Чіабата» з соусом «Екзотик», Хамоном та 
персиком

Хрусткі чіпси з лавашу та соус «Васабі»

Хрусткий «Чіабата» з філе лосося «Гравлакс» та сиру 
«Філадельфія»

Мідії у винно-вершковому соусі,  хрусткий «Чіабата» 
та сир пармезан

Сир фрі в паніровці з журавлиним соусом

Хрусткі курячі крила, сир фрі, курячі нагетси, грінки з 
часником, чіпси Начос,  соус «Сальса» та часниковий 
соус

Куряче філе фрі в паніровці та гірчичний соус

Хрусткі курячі крила та соус BBQ

Хрусткі житні грінки з часником

150 / 60 / 20 г. 

120 / 30 / 15 г. 

120 г. 

120 г. 100 г. 

120 г. 

320 г. 

150 / 30 г. 

500 / 30 / 30 г. 

150 / 30 г. 

250 / 30 г. 

100 г. 

170

160

70

80 55

90

190

85

195

85

95

35
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Часниковий
Журавлиний

Гірчичний
«Екзотик»
Блю-чіз
«Техас»

30 г. 

30 г. 

30 г. 

30 г. 

30 г. 

30 г. 

25

25

25

30

30

30

Соус в ассортименті



ПЕРШІ СТРАВИ

Крем - суп з Печериць

Суп з філе морського окуня

Курячий бульйон

Янагава Набе

Том Кха з креветкою

Місоcіру з куркою

Ніжний крем - суп з печериць, на основі курячого 
бульйону з вершками

Пікантний вершковий суп з філе морського окуня

Бульон з курячим філе, локшиною та яйцем

Набе з філе вугра, яєчним жовтком та зеленою 
цибулею

Гострий рибний бульйон з печерицями, кокосовим 
молоком, коренем імбиру, листям кафіру, кальмаром 
та креветкою

Паста місо, водорості «Вакаме», гриби шиітаке, сир 
«Тофу» та куряче філе

250 г. 

250 г. 

250 г. 

250 г. 

250 г. 

250 г. 

75

85

75

125

135

85
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WOK & ПАСТИ

              

Фунчоза з куркою

Фунчоза з телятиною

Фунчоза з морепродуктами

Удон з куркою

Удон з телятиною

Удон з морепродуктами

Хібачі рис з морепродуктами

Хібачі рис з куркою

Спагетті Карбонара

Хібачі рис з телятиною

Фетучіні Ді Маре Каттл 

Овочі, куряче філе, скляна локшина, соєві паростки, 
корінь імбиру, соус «Теріякі», кунжут

Овочі, телятина, скляна локшина, соєві паростки, 
корінь імбиру, соус «Теріякі», кунжут

Овочі, морепродукти, скляна локшина, соєві 
паростки, цибуля зелена, соус «Теріякі»

Овочі, куряче філе, локшина «Удон», соєві паростки, 
корінь імбиру, «Теріякі» соус, кунжут

Овочі, телятина, локшина «Удон», соєві паростки, 
корінь імбиру, соус «Теріякі», кунжут

Овочі, морепродукти, локшина «Удон», соєві 
паростки, цибуля зелена, соус «Теріякі»

Японський рис, овочі, морепродукти, яйце, соус 
«Теріякі», кунжут

Японський рис, овочі, куряче філе, яйце, соус
 «Теріякі», кунжут

Класична паста з обсмаженим беконом, часником, 
вершковим соусом, яєчним жовтком та сиром 
пармезан

Японський рис, овочі, телятина, яйце, соус «Теріякі», 
кунжут

Чорна паста з чорнил каракатиці, овочами, 
морепродуктами, устрично-вершковим соусом та 
сиром пармезан

320 г. 

320 г. 

320 г. 

320 г. 

320 г. 

320 г. 

280 г. 

280 г. 

250 г. 

280 г. 

250 г. 

105

125

145

105

125

145

135

95

95

115

140
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РИБА & М’ЯСО

Філе скумбрії з креветкою

Філе морського окуня 

Сковорідка Рибна

Бліккер Блек Бургер

Васабі Чікен Бургер

Запечене філе скумбрії на рисовій подушці 
подається з апельсиновим соусом

Запечене філе риби з кус-кусом та овочами і соусом 
«Бер - Блан» з ікрою

Гаряча сковорода з овочами та морепродуктами у 
вершковому соусі

Чорна булочка, яловича котлета, свіжий помідор, 
огірок солоний, тостовий сир, салат «Айсберг» та 
соус «BBQ», подається з картоплею фрі

Пшенична булочка з соусом «Васабі», хрусткою 
куркою в паніровці та солоним огірком, подається с 
картопляними дольками

120 / 80 / 30 г. 

120 / 80 / 50 г. 

350 / 20 г. 

300 / 100 / 30 г. 

350 / 100 / 30 г. 

125

175

195

200

175

Рибні стравиМ’ясні страви

Бургери

280

Курча по - Тосканськи

Стейк зі свинини

Каре телятини

Стейк «Шатобріан»

Сковорідка М’ясна

Курча з соусом BBQ

Ошийок свинячий з кус-кусом, цибулевим 
мармеладом та ягідним соусом

Подається з винно-грибним соусом

Приготовлений з телячої вирізки, подається з 
картоплею «Віталот» та журавлиним соусом

Гаряча сковорода з овочами, свининою, куркою, та 
телятиною у пряному соусі

220 / 30 г. 

180  / 80 / 30 г. 

250 / 70 г. 

150 / 100 / 30 г. 

350 г. 

225

200

280

290

180
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Овочі WOK
Перець солодкий, цукіні, печериці, соєві паростки, 
червона цибуля, стебло селери та зелена цибуля 
заправлені соусом «Лі-Хункі»

200 г. 75

Картопляне пюре
Картопляні дольки з часником

Картопля фрі
Рис відварений класичний

200 г. 

150 г. 

150 г. 

150 г. 

45

45

45

45

Гарніри



АЗІЯ

Рол Філадельфія «Класик»  Урамакі Темпура 

Рол Філадельфія «Де Люкс» Дзакуро-дзусі Салмон

Рол «Боніто» з копченим лососем  Дзакуро-дзусі Унагі

Рол «Окінава»  Дзакуро-дзусі Ама-Ебі 

Чіз рол «Ікура» Мозаїка 

Червоний Дракон Сет Каліфорнія 

Золотий Дракон Сет Філадельфія 

Унагі Темпура Сет Три Дракона 

Рис, водорості норі, сир «Філадельфія», філе свіжого 
лосося

Гарячий рол з філе свіжого лосося, свіжим огірком, 
авокадо, ікри тобіко та сиру «Філадельфія»

Рис, водорості норі, сир «Філадельфія», філе вугра, 
філе свіжого лосося та червона ікра

Суші у вигляді гранату з копченим лососем

Рис, водорості норі, сир «Філадельфія», авокадо, 
свіжий огірок, філе копченого лосося та стружка 
тунця

Суші у вигляді гранату з копченим філе вугра

Рис, водорості норі, сир «Філадельфія», креветка 
темпура, авокадо та ікра тобіко

Суші у вигляді гранату з креветкою

Рис, водорості норі, смажений лосось, спайсі соус, 
огірок свіжий, сушена диня «Басвальді» та сир 
тостовий

Суші на п’ять смаків: Філе свіжого лосося, філе вугра, 
омлет тамаго, авокадо та ікри тобіко

Рис, водорості норі, сир «Філадельфія», сушена диня 
«Басвальді», авокадо та філе свіжого лосося

Каліфорнія лосось, Каліфорнія унагі, Каліфорнія 
Ама-Ебі

Рис, водорості норі, сир «Філадельфія», ікра тобіко, 
філе свіжого лосося та філе вугра

Філадельфія «Класик», Філадельфія «Де Люкс», 
Червоний Дракон

Гарячий рол з філе вугра, сиром «Філадельфія» та 
спайсі соусом, подається зі свіжим салатом

Зелений Дракон, Червоний Дракон та Золотий 
Дракон

200 г. 230 г. 

200 г. 210 г. 

210 г. 210 г. 

220 г. 210 г. 

240 г. 180 г. 

220 г. 570 г. 

240 г. 620 г. 

230 / 30 г. 700 г. 

140 230

185 220

160 240

170 200

180 185

190 280

200 450

250 530



Курка в кисло - солодкому соусі 

Телятина в соусі «Теріякі» 

Куряче філе темпура в кисло - солодкому соусі з 
ананасом та солодким перцем, подається з рисом

Обсмажена телятина з цибулею та печерицями з 
додаванням соусу «Териякі», подається з рисом

180 / 80 г. 

180 / 80 г. 

95

120
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*за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу
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-20%

-10%
Витрачай менше коштів

Завантаж додаток 
Накопичуй та розраховуйся бонусами
За кожен чек  +5% Бонусів
За кожного друга +20 Бонусів
За завантаженний Додаток +50 Бонусів


