пiца

Салат з курятиною гриль
і горіховим соусом

89

Цезар з курячою грудкою
на вуглях

115

Салат із овочів
з сиром Фета

96

Фірмовий салат з
ростбіфом і гірчичним
соусом

138

Чотири м’яса

Салат з обсмаженою
яловичиною та свіжими
овочами

145

Салат з тунцем
та яйцем-пашот

159

79

Брускета з ростбіфом
і кремом Філадельфія

75

Брускета з в’яленими
томатами та Моцарелою

86

ne

Брускета з печінкою тріски
та крем-сиром

87

Капрезе з соусом
із зелених трав

98

Ніжний паштет з курячої
печінки та брусничним желе

78

Карпачо з телятини
в імбирному соусі

120

Популярні
італійські сири

196

Тартар з яловичини
з кремом Філадельфія

132

Тартар з тунця з авокадо**

158

Антіпасті

178

Хлібний кошик

25

148

Томати Пілаті, сир Моцарела, італійські ковбаски, томати,
печериці, рукола, маринована цибуля, гірчичний соус

150

135

Кальцоне

137

Паста з кроликом**

159

Лазанья з курятиною

130

Равіолі з кроликом

129

Равіолі з курятиною з
соусом зі шпинату та томатів

110

Спагетті Карбонара

98

Спагетті з курятиною та
сиром Горгонзола

115

Фетучіні Болоньєзе

98

Фетучіні з лососем
та шпинатом

172

135

Томати Пілаті, сир Моцарела, білий соус, сир Маскарпоне,
печериці, шинка

З кроликом, томатами та грибами

159

Білий соус, сир Моцарела, сир Пармезан, кролик, томати,
печериці, соус із зелених трав

Томати Пілаті, сир Моцарела, копчена качка, томати,
червона цибуля, зелена цибуля, сир Маскарпоне,
гірчичний соус, рукола

Паста з томленою
яловичиною

136

Білий соус, сир Моцарела, копчена курятина,
сир Чеддер, томати

ne

w

З курятиною та сиром Чеддер

w

Асорті з брускет

142

Томати Пілаті, сир Моцарела, салямі, орегано

Салат з кальмаром і
авокадо

домашня
паста

148

Томати Пілаті, сир Моцарела, гостра салямі, орегано

Салямі

129

ne

28

158

Томати Пілаті, сир Моцарела, салямі, копчена курятина,
шинка, бекон, спек

Сальсічча

w

ne
w

Чотири сири

Диявола

w

Фокачча

135

Томати Пілаті, сир Моцарела, шинка, печериці

139

Салат з кіноа, зеленим
яблуком та Моцарелою

ne

Прошуто печериці

Білий соус, сир Моцарела, сир Таледжіо, сир Брі,
сир Горгонзола, сир Пармезан, томати

137

ne

69

95

Томати Пілаті, сир Моцарела, орегано

Салат із овочів
з печінкою тріски**

ne

Маргарита

Фірмова з копченою качкою**

Оливки

w

86

Салат з лососем
і лимонно-медовим
соусом**

ne
w

закуски

Мікс салатів з сиром
Пармезан, томатами
та волоськими горіхами

w

* італійське кафе для друзів *

салати

176

ne
w

Судак з пюре із селери та гостро-солодкими овочами**

175

Кролик томлений з грибами

154

Куряче філе зі шпинатом і томатами

135

Куряча грудинка з томатами і соусом Карі

130

Рагу з качки з баклажаном та кус-кусом**

176

Стейк зі свинини з овочами в гострому соусі

140

Рібай із запеченою картоплею та свіжими овочами

169

Яловичина в соусі з грибів

142

Соте з квасолі з томленою яловичиною

156

супи
ne
w

ne
w

ne
w

гарячiстрави

Курячий бульйон з домашньою локшиною
та перепелиним яйцем

58

Крем-суп з білими грибами

78

Суп з овочами та кроликом

76

Суп з тортеліні з кроликом та яйцем-пашот

78

соуси

Смажена яловичина з запеченою картоплею та розмарином 172

4 ступенi
просмаження
стейкiв

Італійський, Тартар, BBQ

17

Грибний, Аджика

21

Песто

35

гарнiри

RARE

просмажений ззовні, червоний всередині
t 43°- 45°

MEDIUM RARE

стейк з кров’ю, червоно-рожевий всередині
t 46°- 51°

MEDIUM

середньо просмажений стейк,
рожевий всередині, найбільш
популярний ступінь просмаження
t 52°- 57°

Кукурудза на мангалі

48

Картопля фрі

42

Картопляне пюре

40

Картопля запечена
із зеленню та часником

40

Броколі у часниковому соусі

64

Овочі гриль

86

десерти

MEDIUM WELL

майже просмажений стейк, світло-рожевий всередині
t 58°- 60°

Фірмовий десерт Руккола

89

Тірамісу

89

Пана кота з полуничним соусом

68

Чорнично-сирний торт

72

Наполеон

59

Гарячий шоколадний флан

92

98

Сорбет

33

Антрекот зі свинини**

62

(в асортименті)

Стейк Рібай**

89

страви на вуглях

Рублений стейк під соусом з грибів**

162

Ціна вказана за 100 г підготовленого до смаження м’яса:

Стейк з яловичини тендерлоїн**

морепродукти
на мангалi

Ціна вказана за 100 г підготовленого до смаження продукту:

Дорадо**

109

Філе лосося**

152

Морозиво

33

(в асортименті)

** на ці позиції спеціальна пропозиція
«Щасливі години» не розповсюджується.
Всі ціни у меню вказані
у національній валюті – гривні.
Ми приймаємо до оплати картки:
VISA, VISA Electron, Master Card, Maestro.
Цей інформаційний проспект містить матеріали
про продукцію, що реалізується на території закладів
громадського харчування «Руккола», та її виробників.
Оригінал меню знаходиться у Кутку споживача
і надається на першу вимогу гостя.
tarantino-family.com

