
ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ І  САЛАТИ

Брускета Selfish зі слабосоленою фореллю на світлому хлібі 180 г 190
Брускета з артишоком гриль та моцарелою на світлому хлібі 180 г 170
Брускета з анчоусами і томатами на темному хлібі 180 г 260
Брускета з мусом з буратти і пармою на темному хлібі 180 г 240
Холодна окрошка з телятиною 400 г 280
Баклажан рол з вугром унагі 300 г 460
Закуска з грецьких оливок, прошутто з артишоками гриль  
і пікантним перцем

 

300 г 480
Пате з качиної печінки з ягідним конфітюром 150/50/30 г 320
Севанський сиг гарячого копчення з ароматними грінками 100 г 290
Fresh салат з оливковою олією і помідорами чері 200 г 210
Бурата на подушці з томатів з оливками і базиліком 350 г 490
Цезар c куркою та креветками в стилі Surf & Turf 320 г 480

ПІЦА З ДРОВ’ЯНОЇ ПЕЧІ

Маргарита 430 г 280
томат соус, моцарела, пармезан, базилік, томати

Фірмова маргарита з сиром рікота 490 г 360
томат соус, моцарела, пармезан, базилік, рікотта

Мілано 480 г 360
томат соус, моцарела, пармезан, прошуто котто, салямі, рукола, базилік, томат

Дьябло 430 г 360
соус томат, чилі сухий, салямі, базилік, томат, чилі свіжий, перець халапеньйо

Кальцоне з салямі мілано і прошутто котто 430 г 380
рікота, моцарела, пармезан, салямі, прошуто котто, соус томатний, базилік

Формаджі 430 г 420
вершковий соус, моцарела, пармезан, горгонзола, фантіно, ементаль, рікота, базилік

Selfish з копченою фореллю і анчоусами 550 г 480
вершковий соус, пармезан, моцарела, форель, креветка, анчоуси, артишок, оливки, рукола, базилік, томат

 ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ НА ЛАВОВОМУ КАМЕНІ

Аргентинська яловича вирізка з дуетом соусів  
піканто і Jack Daniels

 

180/60 г 650
Сет з морепродуктів з соусоми ремулад і піканто 180/60 г 780

СТРАВИ НА МАНГАЛІ

Шашлик із сома 200/50 г 420
Шашлик з осетра 200/50 г 840
Форель на грилі 100/50 г 200
Каре ягняти 100/50 г 230
Каре з телятини 100/50 г 220
Люля-кебаб з баранини 200/50 г 384
Курячий люля-кебаб зі сулугуні 200/50 г 290
Шашлик зі свинячого ошийка 100/50 г 180
Шашлик з індички 100/50 г 170

ГАРНІРИ

Спаржа на мангалі 150 г 260
Запечена картопля з салом на мангалі 250 г 180
Кукурудза на мангалі 250 г 180
Овочі гриль 200 г 240

СИРИ

Плато делікатесних сирів з медом і свіжими ягодами 250/200 г 620

ДІЖЕСТІВ

Сорбет з ананаса 70 г 120
Сорбет манго-маракуйя 70 г 140
Сорбет ягідний 70 г 110
Фруктово-ягідне плато 1500 г 1500
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MODERN AND FANCY

DUCHESSE 280 QUEEN VICTORIA 300 CUCICELLO SPRING CUP 250
насичений і грушовий (джин Bombay, нектар груші,  

вино німецький Riesling)

солодкий і квітковий (джин настояний на анчані, сік лайму,  

сироп фіалки та лаванди)

легкий і ягідній (вермут Cucicello Rosso, сік лимону, пюре полуниці)

SOMETHING IN YOUR MOUTH 280 FOREST NEGRONI 250 BLOODY MARY 280
терпкий і тропічний (ром Botafogo Carribean, ром Angostura Reserva, 

лікер цвіту апельсина, мигдальний лікер та пюре ананасу)

міцний і горіховий (біттер Campari, джин Tanqueray,  

настояний на кедровому горісі, вермут Martini із фундуком)

гострий і томатний (інфюз із домашніх томатів, горілка Staritsky & 

Levitsky, спеціі, соус Worcestershire, барбекю, табаско та селера)

ERES MI VIDA 290 MANGO NEGRONI 240 COCOA & ROSES 250
солодкий і екзотичний (текіла Don Julio Blanco, джем кумквата,  

пюре банана, сік лайму)

міцний і тропічний (біттер Campari, вермут Cucicello,  

настояний на манго, джин Tanqueray)

солодкий і квітковий (джин Tanqueray, лікер Creme de Cacao,  

трояндова вода)

SOUR

PO’DUNK 250 CODE RED 280 CINNAMON SOUR 250
провінційний і пікантний (бурбон Wild Turkey, настояний  

на вівсяному печиві, Drambuie, сироп ванілі, сік лимону та лайму)

яскравий і барвистий (віскі Monkey Shoulder, Drambuie,  

домашній медовий сироп, сік лимону, буряковий шраб)

насичений і пряний (ром Botafogo Carribean, сироп кориці  

по-домашньому, сік лайму, кокосовий біттер)

RAINBOW 280 LET IT BE 320 SOUR KISS 250
делікатний і ягідний (джин Tanqueray, вермут Martini Extra Dry,  

домашній сироп, сік лимону, свіжі ягоди малини)

солодкий і спокусливий (ром Botafogo Carribean, лікер чорної  

смородини, ягідний сорбет, сік лимону, піна з лемонграсу)

легкий і тропічний (піско Moai Reservado, настояний на ананасі,  

сік лимону, домашній сироп із цитрусовим біттером)

POP CORN 320 BASIL FIZZ 230 ZODIAC 270
пряний і карамельний (бурбон Bulleit Rye, сік лімону та лайму,  

какао біттер)

легкий і трав’яний (джин Tanqueray, свіжий базилик,  

сік лимону та лайму, домашній сироп)

квітковий і цитрусовий (джин Gin Lane 1751 Victoria Pink,  

лікер ванілі, сік лимону та лайму)

TIKI

ZOMBIE 330 FIJI 330 СOCO GRAPPA 330
різноманітний і палкий (ром Plantation Overproof 69’, ром Kraken,  

сік грейпфруту, пюре маракуї, сік лайму)

досконалий і тропічний (ром Botafogo Carribean, сік ананасу,  

сік лімону та лайму, лікер Malibu, пюре полуниці)

кремовий і екзотичний (граппа Sant Antone Monpra, сік апельсину, 

вершки, пюре кокосу)

SPARKLING

GEORGIA SPRITZ 270 TROPIC SPRITZ 270 HUGO 270
шовковистий і багатий вишуканий і фруктовий терпкий і квітковий

SELFISH APEROL 300 HYPNOTIC SPRITZ 300 PAMA SPRITZ 270
незабутній і свіжий грайливий і травяний тендітний і насичений

MOCKTAILS

СLASSIC SELFISH 130 TROPIC 130 RASPBERRY MINT 130
свіжий і цитрусовий ароматний і екзотичний свіжий і ягідний

ТАRHUN 130 GREEN ICE TEA 130 BERRY MILKSHAKE 130
пряний і пікантний бадьорий і тонізуючий ягідний і десертний

CREAM SODA 130 BLACK ICE TEA 130 BOUNTY MILK SHAKE 130
кремовий і ванільний насичений і освіжаючій ніжний і солодкий

HOOKAHS

CLASSIC HOOOKAH 900 FRUIT HOOOKAH 1200 EXOTIC HOOOKAH 1400
американський брендовий тютюн в глиняній чаші мікс брендових тютюнів у фруктовій чаші, на ваш вибір преміальний тютюн в чаші з екзотичного фрукта


