
Оливки 75

Фокачча 35

Асорті з брускет 89

Брускета з ростбіфом  
і кремом Філадельфія

79

Брускета з в’яленими 
томатами та Моцарелою

89

Брускета з лососем 145

Капрезе з соусом
із зелених трав

128

Ніжний паштет з курячої 
печінки та брусничним желе

85

Карпачо з телятини 
в імбирному соусі

139

Популярні  
італійські сири

225

Тартар з лосося з авокадо 
та соусом песто**

165

Тартар з яловичини  
з кремом Філадельфія

155

Тартар з тунця з авокадо** 189

Лосось Гравлакс** 159

Антіпасті 188

Хлібний кошик 45
Хліб бородинський з журавлиною, 
багет гречневий, хліб Фугас
з сиром Пармезан

Спагетті Арабьята 98

Фетучіні
з морепродуктами**

179

Спагетті Карбонара 128

Спагетті з курятиною
та соусом з Горгонзолою

137

Лазанья з курятиною 149

Равіолі з кроликом 139

Фетучіні Болоньєзе 108

Равіолі з грушею та 
маскарпоне**

135

та равiолiпаста

Страва вiд друга
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Мікс салатів з сиром 
Пармезан, томатами  
та волоськими горіхами

92

Цезар з курячою грудкою 
на грилі

132

Салат із овочів  
з сиром Фета

98

Салат з лососем Гравлакс, 
томатами та лимонно-
медовим соусом

168

Фірмовий салат
з ростбіфом і гірчичним 
соусом**

149

Салат із яловичиною, 
обсмаженими баклажанами 
і трюфельним соусом

149

Салат з курячою печінкою, 
авокадо і огірком

124

Салат з індичкою, авокадо
і медово-гірчичним соусом

159

Мікс салату з обсмаженим 
тунцем, яйцем пашот
та пікантним соусом**

176

Салат з ніжними 
креветками, авокадо
та томатами**

189

салати

пiца
Маргарита 99
Томати Пілаті, сир Моцарела, орегано, рукола

Прошуто Кото з печерицями 155
Томати Пілаті, сир Моцарела, Прошуто Кото, печериці

Чотири сири 185
Білий соус, сир Моцарела, сир Таледжіо, сир Брі, 
сир Горгонзола, сир Пармезан, томати, мікрогрін

Чотири м’яса 169
Томати Пілаті, сир Моцарела, салямі, копчена курятина, 
шинка, бекон, спек, мікрогрін

Диявола 155
Томати Пілаті, сир Моцарела, гостра салямі, орегано

Сальсічча 169
Томати Пілаті, сир Моцарела, італійські ковбаски, томати, 
печериці, рукола, маринована цибуля, гірчичний соус

З курятиною та сиром Чеддер 156
Білий соус, сир Моцарела, копчена курятина, 
сир Чеддер, томати, мікрогрін

Кальцоне 145
Томати Пілаті, сир Моцарела, білий соус, сир Маскарпоне, 
печериці, шинка

З копченою курятиною,
смаженими грибами та маскарпоне

169

Томати Пілаті, сир Моцарела, копчена курятина, 
маскарпоне, печериці, рукола

Фірмова з морепродуктами** 210
Білий соус, сир Моцарела, червона цибуля,
мідії, кальмари, рукола
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З шинкою і сиром Чеддер** 240
Білий соус, Cир Моцарела, шинка,
печериці, сир Чеддер, рукола. Подається з сирним соусом 

З лисичками та сиром Моцарела** 240
Білий соус, сир Моцарела, лисички, печериці, сир Моцарела 
власного виробництва, рукола. Подається з гірчичним соусом 

З беконом та гострою Салямі** 245
Томати Пілаті, сир Моцарела, бекон, томати, Салямі Напуле,
м`ясо Спек, базилік. Подається з гостро-солодким соусом

Моцарела 78
М’який сир з ніжним вершковим смаком

Страчатела 78
Являє собою довгі сирні «ниточки» в густих вершках.
Це молодий сир, свіжий і дуже ніжний

Буррата 97
Представляє собою мішечок з Моцарели, наповненний
м’яким вершковим кремом-начинкою, зробленої
зі шматочків Моцарели та вершків. Має делікатний смак

Сицилiйська

Авторськi сири

подається з соусом до бортиків

подаються з соусом Песто
вартість вказана за 100 г продукту
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Курячий бульйон з локшиною  
та перепелиним яйцем

69

Крем-суп з білими грибами 89

Овочевий суп Мінестроне 67

Вершковий суп з морепродуктами** 119

Куряче філе зі шпинатом і томатами 149

Яловичина в соусі з грибів 169

Рібай із запеченою картоплею та свіжими овочами 189

Свинина Сальтімбока 153

Запечене курча з полентою 163

Судак в соусі Чілі з овочевим соте 198

Тушкована яловичина з гарбузовим кремом 175

Лосось з картопляним пюре та шпинатним соусом** 298

супигарячiстрави

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

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°

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

4 ступенi
просмаженнястейкiв

Рублений стейк під соусом з грибів** 195

Стейк з яловичини тендерлоїн** 130

Антрекот зі свинини** 70

Стейк Рібай** 92

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

морепродуктина грилi
Дорадо** 120

Філе лосося** 160

Креветки** 155

Ціна вказана за 100 г підготовленого до смаження продукту:

Кукурудза на мангалі 65

Картопля фрі 50

Картопляне пюре 45

Картопля запечена 
із зеленню та часником

50

Броколі у часниковому соусі 75

Овочі гриль 92

гарнiри

соуси
Італійський, Тартар, BBQ 20

Грибний 25

Аджика 35

Песто 35

Фірмовий десерт Руккола 98

Тірамісу 98

Пана кота з полуничним соусом 79

Чорнично-сирний торт з грушею 85

Наполеон 69

Гарячий шоколадний флан 93

Сорбет
(в асортименті)

40

Морозиво
(в асортименті)

39

десерти

** на ці позиції спеціальна пропозиція
«Щасливі години» не розповсюджується.


