СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ /
MEDITERRANEAN SELECTION
ГРН/UAH

Теплий салат з восьминогом,
картоплею та томатами

342

Warm salad with octopus, potatoes and tomatoes

Салат з лобстером, ніжним авокадо
та соковитими томатами (на дві персони)

1995

Salad with lobster, tender avocado
and juicy tomatoes (for two persons)

Соте з морепродуктів у томатному або
вершково-шафрановому соусі* (на Ваш вибір)

475

Seafood sauted in tomatoes
or creamy saffron sauce* (cooked to your liking)

додатково Ви можете замовити:
креветки 50г

127

shrimps 50g

восьминіг 50г

175

octopus 50g

кальмар 50г

89

squid 50g

Запечений канадський лобстер із соусом
на Ваш вибір*

385

Baked Canadian lobster with sauce
cooked to your liking*

Каррі соус, Крем-спайсі соус, Термідор
(з вершками, солодким перцем і сиром пармезан)

Curry sauce, spicy cream sauce, Thermidor
(cream, sweet pepper and parmesan cheese)

*ціна вказана за 100 г підготовленого до смаження
продукту. На дану пропозицію знижка
не поширюється

*price is per 100 g of product
ready for cooking

УСТРИЦІ / OYSTERS
Фін де Клер*

119

Fine de Claire*

Жилардо*

198

Gillardeau*

Літня Чотири сезони

145

Summer Four Seasons

*знижка не поширюється
New нова страва

*discount does not apply to this item
new dish

КАРПАЧО ТА ТАРТАР / CARPACCIO AND TARTARE
ГРН/UAH

Карпачо з лосося з імбирно-лаймовим соусом*

229

Salmon carpaccio with ginger-lime sauce*

Карпачо з телятини
з гірчичною заправкою та пармезаном

159

Veal carpaccio with mustard dressing and parmesan

Тартар з лосося на трюфельній подушці
з сиром Філадельфія*

247

Salmon tartare with Philadelphia cheese
and truffle oil*

Тартар з тунця з соусом Шісо*

194

Tuna tartare with Shiso sauce*

Тартар з телятини з соусом Пастармі

178

Veal tartare with Pastarmy sauce*

Дует рибних тартарів з авокадо
та тайським соусом*

248

Duo fish tartare with avocado and Thai sauce

САЛАТИ / SALADS
Салат з трьох видів томатів і сиром фета

135

Salad from three kinds of tomatoes and feta cheese

Літній овочевий салат зі сметанною заправкою

130

Summer vegetable salad with sour cream dressing

Салат з руколою, томатами та пармезаном,
на кремі з авокадо та сиру Філадельфія

197

Ruccola salad with tomatoes and parmesan
on avocado and cheese cream

Соковитий салат з качиною грудкою та манго*

238

Juicy salad with duck breast and mango*

Соковиті листя салату з куркою, грушею,
томатами та кисло-солодким соусом

155

Juicy lettuce leaves with chicken, pear, tomatoes
and sweet and sour sauce

Легкий салат з креветками, руколою,
томатами чері та пармезаном

298

Light salad with shrimps, arugula,
cherry tomatoes and parmesan

Салат зі слабосоленим лососем,
авокадо та томатами чері*

268

Salad with salted salmon, avocado
and cherry tomatoes*

Салат із татакі тунцем та листями салату*

278

Fresh salad with tuna tataki and lettuce leaves*

Теплий салат з морепродуктами*

385

Warm salad with seafood

Салат із ростбіфом, соковитими томатами
та гірчично-медовою заправкою

195

Salad with roasted beef, juicy tomatoes
and honey mustard dressing

Азіатський салат з вугром і авокадо*

329

Asian salad with eel and avocado*

Салат Олів’є
з тартаром з телячого язика
з тартаром зі слабосоленої сьомги

89
167

Olivier salad
with veal tongue tartare
with salted salmon tartare

187
285

Caesar salad
with country chicken
with shrimps*

New
New

Салат Цезар
з фермерським курчам
New з креветками*

*знижка не поширюється
New нова страва

*discount does not apply to this item
new dish

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ / СOLD STARTERS
ГРН/UAH

Домашні італійські оливки

75

Italian home marinated olives

В’ялені томати, 50 г*

129

Sun-dried tomatoes, 50 g*

Артишок, 50г*

115

Artichoke, 50g*

Хамон, 50 г*

169

Jamon, 50 g*

Моцарелла Буффало з песто та томатами чері*

328

Buffalo Mozzarella with pesto and cherry tomatoes*

Домашня Моцарелла Буррата
з песто і томатами черрі

255

Homemade Mozzarella Burrata
with Pesto and Cherry Tomatoes

Паштет з курячої печінки
з трюфельною олією і цибулевим мармеладом

99

Chicken liver pate with truffle oil
and onion marmalade

Дегустаційна тарілка італійських закусок*

398

Tasting plate of italian appetizers*

Дегустаційна тарілка рибної гастрономії*

789

Tasting plate of fish*

Дегустаційна тарілка сирів
з медом і варенням з троянд*

345

Дегустаційна тарілка італійської гастрономії*

285

Ікра щуки з тостами та вершковим маслом*

276

Pike caviar with toasts and butter*

Червона ікра з тостами та вершковим маслом*

375

Red caviar with toasts and butter*

New

New

(оливки, в’ялені томати, томати чері, рукола, артишок,
хамон, салямі, пармезан, козячий сир, грісіні)
New

(осетер, масляна, сьомга)

(таледжио, пармезан, горгонзола,
козячий з горіхами, молітерно з трюфелем)

(Нострано, Парма, брезаола, салямі Піканте)

(olives, sun-dried tomatoes, tomatoes cherry, arugula,
artichoke, jamon, salami, parmesan, goat cheese, grissini)

(sturgeon, dollarfish, salmon)

Tasting plate of cheese with honey and rose jam*

(taleggio, parmesan, gorgonzola, goat cheese, nuts,
moliterno with truffle)

Tasting plate of Italian gastronomy*

(nostrano, parma, bresaola, salami Picante)

ЗАКУСКИ ПІД ГОРІЛКУ / TO PAIR WITH VODKA
Мариновані гриби з цибулею*

245

Marinated mushrooms with onions

Бочкові домашні соління

95

Homemade pickles from barrels

Атлантичний слабосолоний оселедець
з ароматною картоплею

85

Atlantic salted herring with flavoured potatoes

Маринований бочок молодого поросяти,
буженина, язик, сало домашнє з прорізом

224

Marinated porkling loin, pork tongue
and homemade streaked pork fat

(опеньки, лисички, білі)

(томати, огірки, капуста, часник)

(подається з гірчицею і плакучим хріном)

*знижка не поширюється
New нова страва

( honey mushrooms, chanterelles, white mushrooms)
(tomatoes, cucumbers, cabbage, garlic)

served with mustard and weeping horseradish

*discount does not apply to this item
new dish

СУШІ / SUSHI
ГРН/UAH

НІГІРІ / САШІМІ

NIGIRI / SASHIMI

Лосось

46/139

Salmon

Восьминіг

46/169

Octopus

Тигрова креветка

49/199

Tiger shrimp

Морский гребінець

49/179

Scallop

Вугор

59/199

Conger eel

ГУНКАНИ

GUNKAN

Лосось з цибулею

46

Salmon with onion

Лосось з тобіко в спайсі-соусі

55

Salmon with tobiko in spicy sauce

Морський гребінець з ікрою летючої риби

55

Scallop with flying fish caviar

Восьминіг з цибулею

46

Octopus with onion

РОЛИ / ROLLS
CALIFORNIA ROLL

КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ РОЛ

в ікрі летючої риби
з лососем
з вугром
New зі свіжим лососем і тунцем
New з темпура креветкою, спаржею та спайсі соусом

149
165
178
219

РОЛ ФІЛАДЕЛЬФІЯ

PHILADELPHIA ROLL

з лососем

219

with salmon

з вугром

239

with eel

з тунцем та руколою

195

with tuna and ruccola

New Фірмовий рол
з сиром Філадельфія та червоною ікрою

235

Signature roll
with Philadelphia cheese and red caviar

Червоний дракон

225

Red dragon

Зелений дракон

215

Green dragon

New

ФЕШН РОЛ
265

Roll with tempura shrimp and spicy tuna*

Хрусткий теплий рол з вугром

179

Crispy warm roll with eel

Рол с тунцем татакі та тигровою креветкою

317

Roll with tuna tataki and tiger shrimp

Абурі рол з міксом спайсі тунця,
свіжим огірком та кізамі васабі*

297

Aburi roll with mix of spicy tuna,
fresh cucumber and wasabi kizami*

Рол з гребінцем та кізамі васабі

277

Roll with scallops and wasabi kizami

Рол з лососем татакі, базиліком і спайсі соусом

215

Roll with tataki salmon, basil and spicy sauce

Рол з вугром, полуницею, манго та васабі соусом*

375

Roll with eel, strawberry, mango and wasabi sauce*

New

New

New

New

FASHION ROLL

Рол з темпура креветкою та спайсі тунцем*

New

New

in flying fish caviar
with salmon
with eel
with salmon and tuna
with tempura shrimp, asparagus and spicy sauce

*знижка не поширюється
New нова страва

*discount does not apply to this item
new dish

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS
ГРН/UAH

New

Лаваш-хоровац
з сиром сулугуні і соковитими томатами

95

Lavash-khorovats
with suluguni cheese and juicy tomatoes

Хачапурі Кубдарі з м’ясом

147

Khachapuri Kubdari with meat

Хачапурі по-аджарськи

99

Adjarian khachapuri

Хачапурі на мангалі

99

Brazier khachapuri

Хачапурі по-мегрельськи

119

Megruli khachapuri

Міні-чебуреки з бараниною
та домашньою аджикою

99

Meat pasties with lamb
and homemade adjika sauce

Міні-чебуреки з сиром і томатним мармеладом

129

Mini pasties with cheese and tomato marmalade

БРУСКЕТА / BRUSCHETTA
з томатами та базиліком

79

with tomatoes and basil

з печеним перцем і козячим сиром

95

with baked pepper and goat cheese

з креветками, томатами та Маскарпоне

159

with shrimps, tomatoes and mascarpone cheese

з лососем і сиром Філадельфія

179

with salmon and cream cheese

з пармою і грушею

148

with parma and pear

з ростбіфом, руколою та трюфельною олією

99

with roast beef, arugula and truffle oil

Дегустаційна тарілка брускет

299

Tasting plate of bruschettas

New

New

New

СУПИ / SOUPS
ХОЛОДНІ ЛІТНІ СУПИ

COLD SUMMER SOUPS

Окрошка на кефірі з прошутто Kотто

125

Okroshka on yogurt with prosciutto cotto

Окрошка на квасі з прошутто Котто

125

Okroshka on kvass with prosciutto cotto

Гаспачо з овочевим рататуєм
і королівською креветкою

165

Gazpacho with vegetable ratatouille and royal
prawn

Бульйон з домашнього півника
з перепелиним яйцем

79

Farm rooster broth
with quail egg

Домашній український борщ
з гусаком або телятиною

98

Homemade Ukrainian borsch
with goose or veal

Овочевий суп зі шпинатом та фрикадельками

98

Vegetables soup with spinach and meatballs

Том Ям Кун*

285

Tom Yam Kung*

(тайський суп з креветками та лимонним сорго)

*знижка не поширюється
гостра страва
New нова страва

(Thai soup with shrimps and lemon sorghum)

*discount does not apply to this item
hot dish
new dish

ІТАЛІЙСЬКА ПІЦА / ITALIAN PIZZA
ГРН/UAH

Фокача (оливкова олія, орегано)

59

Focaccia (olive oil, oregano)

Фокача з в’яленими томатами,
маслинами та пармезаном

89

Focaccia with sun-dried tomatoes,
black olives and parmesan

Маргарита (томати, моцарелла, орегано)

89

Margherita (tomatoes, mozzarella, oregano)

Буффало з томатами та руколою*

375

Buffalo with tomatoes and arugula*

Прошутто Печериці

165

Парма Горгонзола*

195

Салямі Піканте

165

Ростбіф з трюфельним соусом

295

Салямі (італійська салямі Наполі, моцарелла)

165

Чотири сири

228

Чотири сезони

189

Карбонара Мілано

155

(томати, базилік, орегано, оливкова олія)

New

(прошутто котто, томати, моцарелла, печериці)

(Парма, груша, горгонзола, моцарелла, вершковий соус)

(італійська салямі Піканте, моцарелла, чилі перець)
New

(ростбіф, моцарелла, томати чері,
рукола, трюфельна олія)

(моцарелла, таледжио, горгонзола, грана падано)

(Чотири сири, Прошутто Печериці,
Салямі, Карбонара Мілано)

(куряче філе, бекон, соус карбонара,
моцарелла, жовток)

(tomatoes, basil, oregano, olive oil)

Prosciutto Mushrooms

(prosciutto cotto, tomatoes, mozzarella, mushrooms)

Parma Gorgonzola*

(parma, pear, gorgonzola, mozzarella, cream sauce)

Salami Picante

(Italian salami Picante, mozzarella, chilly pepper)

Roast beef with truffle sause

(roast beef, mozzarella, cherry tomatoes
ruccola, truffle oil)

Salami (italian salami Napoli, mozzarella)
Four Cheeses

(mozzarella, taleggio, gorgonzola, Grana Padano)

Four Seasons

(Four cheeses, Prosciutto Mushrooms,
Salami, Carbonara Milano)

Carbonara Milano

(chicken fillet, bacon, carbonara sauce,
mozzarella, yolk)

ПАСТА ТА РІЗОТО / PASTA AND RISOTTO
Спагеті з соусом Карбонара

148

Spaghetti with Carbonara sauce

Тальятеле з морепродуктами*

249

Tagliatelle with seafoods*

Равіолі зі шпинатом та сиром pікота

175

Ravioli with spinach and ricotta cheese

Равіолі з сезонними ягодами

135

Ravioli with seasonal berries

Різото з білими грибами

136

Risotto with porcini

New
New

New

*знижка не поширюється
New нова страва

*discount does not apply to this item
new dish

СТРАВИ, ПРИГОТОВАНІ НА ВІДКРИТОМУ ВОГНІ /
DISHES COOKED ON AN OPEN FIRE
ГРН/UAH

Люля-кебаб з курки з ароматними травами

159

Chicken Luleh kebab with aromatic herbs

Люля-кебаб зі свинини
і телятини з ароматними травами

199

Pork and veal Luleh kebab with aromatic herbs

Люля-кебаб із баранини

199

Lamb Luleh kebab

Тандирний хліб

59

Tandoori bread

Стейк з сьомги, 100г

149

Salmon steak, 100g

Тигрові креветки в часниковому соусі, 100г*

329

Tiger shrimps in garlic sauce, 100g*

Курячі стегна, 100г

85

Chicken quarters, 100g

Качина грудка, 100г

179

Duck breast, 100g

Хрустке курча, мариноване
у вершково-часниковому соусі, 100г

85

Crispy chicken marinated in cream and
garlic sauce, 100g

Соковитий свинячий антрекот, 100г

99

Succulent pork entrecote, 100g

Теляча вирізка, 100г

139

Veal fillet, 100g

Пікантне каре молодого теляти, 100г

159

Spicy rack of veal, 100g

Каре новозеландського ягняти, 100г*

287

New Zealand lamb ribs, 100g*

Стейк Рібай* (Україна), 100г

155

Ribеye steak* (Ukraine), 100g

Стейк Рібай (Америка), 100г*

395

Ribеye steak (USA), 100g*

Стейк Філе Міньон (Америка), 100г*

585

Filet mignon steak (USA), 100g*

New

Cтейк Шатобріан (Америка), 100г*

585

Chateaubriand steak (USA), 100g*

New

Cтейк Нью-Йорк (Америка), 100г*

335

New York steak (USA), 100g*

New

*ціна вказана за 100 г підготовленого
до смаження продукту

*знижка не поширюється
New нова страва

*price is per 100 g of product ready for

*discount does not apply to this item
new dish

РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ / FISH AND SEAFOOD
ГРН/UAH

Сібас / Дорадо*, 100 г
на грилі або запечена в пергаменті на Ваш вибір

134

Sea bass / Dorado* 100g
grilled or baked to your liking

Чорна тріска*, 100г

698

Black Cod *, 100g

Тунець*, 100г

268

Tuna*, 100g

Чилiйський сiбас*, 100г

475

Chilean sea bass*, 100g

Мідії, 1000 г

345

Mussels, 1000 g

Бички чорноморські, 100 г

125

Black Sea goby, 100g

New Філе судака з пюре
пастернаку та томатною сальсою

285

Pike perch fillet
with mashed parsnip and tomato salsa

Філе сібаса на пару з картопляним пюре
та шафрановим соусом*

355

Sea bass fillet with mashed potatoes
and saffron sauce*

Філе лосося зі шпинатом в азіатському стилі*

325

Asian style salmon fillet with spinach*

Райдужна форель, запечена в пергаменті
з тархуном, лаймом та гранатовим соусом

265

Rainbow trout baked
with estragon, lime and pomegranate sauce

New

New
New

New
New

New

М’ЯСО / MEAT
Котлети з гарніром на вибір
картопляне пюре або гречка з грибами

Cutlets with a side dish of your choice
mashed potatoes or buckwheat with mushrooms

з індички

155

turkey

з кролика

199

rabbit

Грудка курчати
з моцареллою, картоплею та шпинатом

195

Chicken breast
with mozzarella, potatoes and spinach

Біфштекс з телятини з яйцем пашот*

335

Veal steak with poached egg*

New Свинячий стейк
з пармезаном, чилі та печеним яблуком

285

Pork steak
with parmesan, baked apple and chilly pepper

Філе яловичини по-прованськи
з картопляним пюре та трюфельною олією

269

Provence style beef fillet
with mashed potatoes and truffle oil

Баварські ковбаски з телятини з сиром

199

Bavarian veal sausages with cheese

New

New

*знижка не поширюється
New нова страва

*discount does not apply to this item
new dish

ГАРНІРИ / SIDE DISHES
ГРН/UAH

Картопля

Potatoes

смажена по-домашньому / запечена
з розмарином / запечена з салом

45

homemade / baked with rosemary / baked with pork fat

пюре з заправкою на Ваш вибір: оливкова олія,
вершкове масло, трюфельна олія
або сир пармезан

45

mashed potatoes with dressing to your liking: olive oil,
butter, truffle oil or parmesan cheese

фрі

49

french fries

Овочі на грилі (баклажан, цукіні, болгарський
перець, томат, кукурудза, печериці, цибуля)

99

Grilled vegetables (aubergine, zucchini, sweet pepper,
mushrooms, tomatoes, corn on the cob, onion)

Спаржа на грилі або на пару, 100 г*

189

Grilled or steamed asparagus, 100 g*

Кукурудза на грилі, 100 г*

45

Grilled corn on the cob, 100 g*

Гречка з грибами

65

Buckwheat with mushrooms

Паровий рис

59

Steamed rice

Шпинат

85

Spinach

New

СОУСИ / SAUCE
Тартар

35

Tartar

Аджика

35

Adjika

Барбекю

35

Barbecue

Сирний

35

Cheese

Кисло-солодкий

35

Sour and sweet

Часниковий

35

Garlic

Наршараб

35

Narsharab

Ткемалі

35

Tkemali

Гранатовий

50

Pomegranate

*знижка не поширюється

*discount does not apply to this item

ДЕСЕРТИ / DESSERTS
ГРН/UAH

Ванільна пана-кота з лісовими ягодами

89

Vanilla panna cotta with forest berries

Домашній тирамісу

127

Homemade tiramisu

Крем-брюле з сезонними фруктами

135

Creme brûlée with seasonal fruit

Фірмовий торт Наполеон

98

Napoleon’s signature cake

Чізкейк з полуничним соусом

127

Cheesecake with strawberry sauce

Шоколадний фондан
з морозивом та ягідним соусом

98

Chocolate fondant with ice-cream and berry sauce

Торт Три шоколади з карамельним соусом

105

Three chocolates cake with caramel sauce

Домашні тотони з шоколадним соусом

95

Homemade toutons with chocolate sauce

Домашні сирники з родзинками

99

Homemade cheese cakes with raisins

Макарон в асортименті

28

Macaroni in assortment

Морозиво Медовик (рецепт 1917 року)

65

Medovik ice-cream (est. 1917)

Грушевий тарт з морозивом

119

Pear tart with ice-cream

Сорбет на Ваш вибір:
(полуниця-м’ята, лайм-базилік,
манго-малина з шампанським, манго)

49

Sorbet to your liking:
(strawberry and mint, lime and basil,
mango and raspberry with champagne, mango)

Морозиво на Ваш вибір:
(ванільне, шоколадне, горіхове, снікерс)

30

Ice-cream of your liking:
(vanilla, chocolate, walnut, snickers)

Фруктова тарілка

249

Fruit plate

Дегустаційна тарілка сирів
з медом та варенням із троянд*
(таледжио, пармезан, горгонзола,
козячий з горіхами, молітерно з трюфелем)

345

Cheese platter
with honey and jam of roses*
(taleggio, parmesan, gorgonzola, goats cheese with
nuts, moliterno with truffle

New

New

New
New

ЯГОДИ / BERRIES
50г / 50g
ГРН/UAH

Полуниця

55

Strawberry

Mалина

85

Raspberry

Лохина

165

Blueberry

*знижка не поширюється
New нова страва

*discount does not apply to this item
new dish

КАРТА ДІЖЕСТИВІВ / DIGESTIVES
50мл / 50ml
ГРН/UAH

НАСТОЯНКИ
ТА ЛІКЕРИ
Егермейстер

ГРН/UAH

BITTERS
& LIQUEURS

ЧАЧА
ТА ГРАПА

99 Jagermeister

Ксента Абсента 109 Xenta Absenta
Ризький Чорний
Бальзам Смородина
Кампарі

Чача

75 Chacha, Badagoni

Грапа

195 Grappa il Moscato,
Nonino

75 Riga Black Currant
75 Campari

CHACHA
AND GRAPPA

БРЕНДІ

BRANDY
95 Metaxa 5*

Метакса 5*

ПОРТВЕЙН
Рубі Порто
Білий Порто

Метакса 7* 129 Metaxa 7*

PORTO

Метакса 12*

99 Ruby Porto, Sandeman
75 White Porto, Sandeman

185 Metaxa 12*

Старий Кахеті 5*

75 Old Kaheti 5*

Старий Кахеті 7*

88 Old Kaheti 7*
60 Gurdzhi 3*

Гурджи 3*

ХЕРЕС
Медіум Світ

JEREZ

РОН

65 Medium Sweet,
Sandeman

Рон Закапа 23 YO

RON
375 Ron Zakapa 23 YO

Рон Закапа ХО 730 Ron Zakapa XO

НАПОЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

HOMEMADE DRINKS

(200мл)

Узвар, Морс
або Компот з ягід

(200 ml)

29

Uzvar, Morse
or berry Kompote

tarantino-family.com
Дорогий гість, якщо у Вас алергія на який-небудь
продукт - повідомте про це офіціантові
Даний інформаційний проспект містить матеріали про
продукцію та її виробників, яка реалізується на території
закладу громадського харчування «Вілла Рів’єра».
Оригінал меню знаходиться в куточку споживача
і пред’являється на першу вимогу. Ціни вказані в
національній валюті - гривні.

Dear guest, please inform the waiter if
you are allergic to any products
This menu contains information about the product and its
manufacturer sold on site The original menu is available in
the Customer Service corner and is presented to the consumer on demand.
Prices are stated in the national currency
of Ukraine - the hryvnia.

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ / SOFT DRINKS
ГРН/UAH

ЛИМОНАДИ

LEMONADE

ПолуничноStrawberry
смородиновий, 1000 мл 145 and currant, 1000 ml
400 мл 58 400 ml
Класичний, 1000 мл 124 Classic, 1000 ml
400 мл 52 400 ml
Грушевий, 1000 мл 155 Pear, 1000 ml
400 мл 52 400 ml
Бразильський, 1000 мл 155 Brazilian, 1000 ml
400 мл 68 400 ml
Манговий, 1000 мл 235 Mango, 1000 ml
400 мл 85 400 ml

ФРЕШІ

(200мл)

Апельсиновий,
Грейпфрутовий,
Яблучний
Лимонний
Селеровий
Ананасовий
Морков’яний
Яблучний
Томатний

FRESH JUICES
(200 ml)

69 Orange,
Grapefruit,
Apple
86 Lemon
129 Celery
165 Pineapple
68 Carrots
78 Apple
99 Tomato

ГРН/UAH

ФІРМОВИЙ ЧАЙ*

SIGNATURE TEAS

Мароканський 85 Moroccan
Яблучно-імбирний 95 Apple and ginger
з корицею,
with cinnamon,
Полуниця-тархун,
Strawberry and tarragon,
Гранатовий
Pomegranate with
зі східними спеціями,
oriental spices,
Обліпиховий
Sea-buckthorn
з розмарином,
with rosemary,
Малина-цитрус,
Raspberry citrus,
Яблуко-тархун,
Apple and ttarragon,
Імбирний з
Ginger with grapefruit,
грейпфрутом,
Citrus,
Цитрусовий,
Lime with thyme
Липовий з чебрецем
Лісові ягоди 145 Berries
Маракуйя з імбиром 145 Passion fruit with ginger

Соки Rich
в асортименті

Rich juices

на розлив, 200 мл 29 by glass, 200 ml
Кока-Кола, 250 мл 36 Coca-Cola, 250 ml
Кока-Кола Лайт, 250 мл 36 Coca-Cola Light, 250 ml
Кока-Кола Зеро, 250 мл 36 Coca Cola Zero, 250 ml

КАВА

COFFEE

Рістретто 38 Ristretto
Еспресо, Еспресо б/к 38 Espresso, decaf Espresso
Американо, 43 Americano,
Американо б/к
decaf Americano
Капучіно, 45 Cappuccino,
Капучіно б/к
decaf Cappuccino
Лате, Лате б/к 48 Latte, decaf Latte
Какао 49 Cocoa
Айс кава мікс 45 Ice coffee mix
Молоко/вершки, 50г 12 Milk/cream 50g

Фанта, 250 мл 36 Fanta, 250 ml
Спрайт, 250 мл 36 Sprite, 250 ml
Тонік Швепс, 500 мл 38 Schwepps, 500 ml
Бонаква з газом 34 BonAqua sparkling
/ без газу, 330 мл
/ non-sparkling, 330 ml
Боржомі, 500 мл 85 Borjomi, 500 ml
Аква Панна без газу,

Aqua Panna

250 мл 99 non-sparkling, 250 ml
750 мл 195 750 ml

Сан Пелегріно, 250 мл 99 San Pellegrino, 250 ml
750 мл 195 750 ml

ЧАЇ В АСОРТИМЕНТІ

TEA SELECTION

Ассам Меленг, 65 Assam Мeleng, Jasmine,
Жасмин, Женьшенева
Ginseng Valley, Imperial
Долина, Імперіал Ерл
Earl Gray, Gunpowder
Грей, Ганпаудер Жу Ча,
zhu cha, Roibush,
Ройбуш, Вайлдкерч,
Wildkirsche, Linden,
Липа, Меліса, Ромашка
Melissa, Chamomile

*знижка не поширюється

Лісса з газом/без газу,

Lissa sparkling /

250 мл 90 non-sparkling, 250 ml

1000 мл 145 1000 ml

Бьорн, 250 мл 54 Burn, 250 ml

*discount does not apply to this item

